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ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ

Національні системи освіти часто відображають нерівність у певному суспільстві і не 
гарантують рівних умов для громадян різного походження. Поглиблення комунікації та куль-
турного зближення у сфері освіти та науки має особливе значення в широко зрозумілому 
міжнародному співробітництві. Програми обміну дають змогу вченим проводити більш 
комплексні дослідження, а студентам всебічно розвиватися у взаємодії з однолітками різних 
національностей. В останні роки в результаті тенденцій глобалізації все більше значення 
надається інтернаціоналізації освіти, яка несе з собою як можливості, так і загрози.

Фундаментальні основи американської системи освіти сягають колоніального періоду, а 
також мають багато особливостей її організаційної структури. Вплив соціальних, еконо-
мічних, демографічних та політичних умов на розвиток і характер освітньої політики не є 
одностороннім. Освіта також має величезний вплив на соціальну, політичну та економічну 
сфери конкретної території. Для повного розуміння та вивчення освітньої політики даної 
країни необхідно проаналізувати її історичне, національне, політичне, культурне та соці-
альне походження функціонування даної освітньої системи. Цьому служить, серед іншого, 
діяльність, спрямована на підвищення якості освіти та адаптацію освітньої пропозиції до 
мінливих соціально-економічних потреб. 

Сполучені Штати є федеративною державою, яка дуже сильно впливає на децентра-
лізований характер її системи освіти якою керують державні та місцеві органи влади та 
окремі школи і заклади вищої освіти, кожен штат має власну конституцію та положення 
про освіту, які також диктують ступінь втручання уряду штатів у цю сферу. Найпоши-
реніші компетенції уряду штатів включають фінансування навчальних закладів усіх рівнів, 
надання дозволів на роботу певних приватних шкіл, державних та приватних університетів, 
ліцензування викладачів та інших у сфері освіти, встановлення стандартів навчання та сис-
теми оцінювання. 

Навчальна діяльність складається з багатьох процедур і процесів, спрямованих стосовно 
впливу на фізичний, розумовий і моральний розвиток молодих поколінь. Здобуття освіти 
має бути все менше одностороннім зв’язком, перетворюючись на систематичний процес 
навчання та самоосвіти впродовж життя. Розглядаючи освіту та її значення у функціо-
нуванні сучасного суспільства необхідно пояснити термін «освітня політика». Це поняття 
можна використовувати у двох контекстах: як розділ політики, що займається питаннями 
освіти та виховання, і як наукову дисципліну, що складає теоретичну основу політичної 
діяльності у сфері освіти та виховання. 

Ключові слова: державна освітня політика, вища школа, імплементація, США, управлінські 
підходи, ефективність, реалізація, сучасний етап, система.

Постановка проблеми та її зв'язок із важли-
вими науковими і практичними завданнями. 
Державна освітня політика у США уособлює фор-
мування матеріально-економічних основ функці-
онування освітньої системи, визначення системи 
управління освітніми закладами, а також контроль  

за ходом виконання програми та оцінювання 
результатів у навчанні. Посилаючись на практичне 
розуміння поняття освітньої політики, потрібно 
вказати на окрему дисципліну освітньої політики, 
якою є підготовка кадрів для окремих професій 
і спеціалізацій. Коли йдеться про цілі освітньої  
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політики, що розуміються як державна діяльність, 
то можна виділити, серед іншого, забезпечення гро-
мадян гідними умовами життя та розвитку, захист 
дітей і молоді від відчуження та маргіналізації, або 
підвищення культури життя [5].

У Сполучених штатах Америки уряд може 
надавати додаткові ресурси, але в набагато мен-
шому обсязі, а от органи місцевого самовряду-
вання є третім джерелом субсидування цих рівнів 
освіти. До характерних варіантів закладів вищої 
освіти належать заклади спеціалізованого про-
філю, однак, існує полеміка стосовно того, дер-
жавні вони чи приватні, вони є частиною реформ, 
мають певну автономію та отримують фінансу-
вання від штатів і навіть уряду. Феномен вищої 
школи у США також тісно пов’язаний з розшире-
ною мережею приватних суб’єктів, у значній кіль-
кості існують державні та приватні коледжі. 

Аналіз останніх досліджень, в яких започат-
ковано розв’язання проблеми та визначення 
невирішених раніше частин загальної про-
блеми, яким присвячена стаття. Аналіз науко-
вої літератури свідчить, що у США освітня полі-
тика займається визначенням теоретичних засад 
практичної політичної діяльності у сфері освіти 
та виховання, а предметом є функціонування та 
ефективності освітньої системи, що розуміється 
як система суміжних організаційно-функціональ-
них інститутів, котрі беруть участь у процесах 
освіти та виховання [2]. Державна освітня полі-
тика охоплює усі проблеми, пов’язані зі шкіль-
ною системою в країні, проблеми навчання та 
виховання молоді, які тимчасово перебувають за 
кордоном, організації дидактико-виховного про-
цесу, всю операційну сфера цього процесу, тобто 
цілі, форми, методи, принципи, засоби і зміст 
навчання, ідеал та цілі виховання. 

За свідченнями дослідників, федеральний уряд 
і влада штатів не мають прямого впливу на струк-
туру навчальних програм як державних, так і при-
ватних університетів, ці програми створюються на 
окремих навчальних закладах. Вища освіта в Спо-
лучених Штатах охоплює чотири роки навчання, 
після чого студент отримує ступінь бакалавра, 
тоді є можливість почати навчання в магістра-
турі та докторантурі. Альтернативним способом 
для випускників середньої школи є навчання в 
дворічних громадських коледжах, також відо-
мих як комунальні коледжі, з профілем лише 
для викладання, які надають ступінь молодшого 
спеціаліста. Цікаво, що пройдений у більшості 
таких типів закладів матеріал може бути визна-
ний університетами, що дає змогу продовжувати 

навчання в університетах чи коледжах та отри-
мати ступінь бакалавра чи магістра. 

Формулювання мети статті, постановка 
завдань. Метою даної статті є аналіз державної 
освітньої політики в системі вищої школи у Спо-
лучених штатах Америки в контексті можливості 
імплементації щодо реалізації ефективних управ-
лінських підходів.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Державна освітня політика 
уособлює діяльність, спрямовану на визначення 
загальних припущень, цілей, ідей, функцій, прин-
ципів та організаційних структур системи освіти 
і виховання, планування її розвитку, а також вста-
новлення конкретної стратегії поведінки, що задо-
вольняють поточні та майбутні освітні потреби 
суспільства. Цей аспект концепції освітньої полі-
тики можна назвати «практичною діяльністю», 
яка включає державну програму та її виконання і 
досягнуті ефекти у сфері освіти та виховання [4]. 
Державна освітня політика повинна встановлю-
вати цілі навчання і виховання, планувати обсяг 
і методи педагогічної роботи або встановлювати 
правила організації навчально-виховного процесу. 

Серед основних суб'єктів своєї діяльності 
Міністерство освіти Сполучених Штатів пере-
лічує встановлення політики, пов'язаної з феде-
ральним фінансуванням освіти, а також розпо-
діл і моніторинг використання коштів федерації, 
збір статистичних даних і нагляд досліджень, 
пов'язаних з освітою, визначення освітніх про-
блем та їх розгляд у загальнодержавному вимірі, 
а також пильність стосовно дискримінації при 
реалізації програм федерального фінансування. 
Федеральний департамент освіти США не бере 
участі в розробці навчальних програм, в амери-
канській системі освіти ключову роль відіграє 
як державна, так і приватна освіта, яка включає 
розвинену мережу закладів по всій країні, кожен 
уряд штату несе відповідальність за фінансування 
системи освіти. 

В останні десятиліття в результаті поглиблення 
локальних і глобальних криз та прогресування 
прогнозних робіт було помічено, що ці проблеми 
значною мірою викликані занедбаністю у сфері 
освіти та недостатньою якістю освіти та культури. 
Інститути, що складають освітні системи, мають 
безпосереднє відношення до соціальних, ідеоло-
гічних, політичних та культурних систем. На них 
впливають, зокрема, політична система держави, 
панівні ідеології правлячих груп або зростаючі 
очікування суспільства [9]. Функціонування сис-
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теми освіти зумовлене економічними змінами, що 
відбуваються в тій чи іншій країні, а соціально-
економічний розвиток передбачає збільшення 
ВВП, а отже, і можливості фінансування освіти. 

У Сполучених Штатах є багато типів вищих 
навчальних закладів, де можна отримати вищу 
освіту, окрім розмежування між державними і 
приватними, існує також відмінність між непри-
бутковими та комерційними. Основною метою 
перших є соціальна, а не економічна діяльність, 
і вони можуть бути як державними, так і приват-
ними, державні некомерційні коледжі включають 
відомі університети, такі як Мічиган, Вісконсін та 
Берклі, Каліфорнія, вони не підпорядковуються 
уряду штатів і часто мають власний фінансовий 
фонд, хоча також отримують кошти від жерт-
водавців. Прикладом такого типу чотирирічних 
закладів є університети, які займають перше 
місце у світових рейтингах, наприклад, Гарвард, 
Стенфорд, Прінстон.

Збільшення національного доходу не завжди 
означає, що на освіту автоматично виділяється 
більше коштів, у процесі здобуття освіти люди роз-
вивають свої розумові здібності, а також технічні 
навички, збільшуючи таким чином свій продук-
тивний потенціал як робочої сили на ринку праці. 
Основна роль системи освіти в соціально-еконо-
мічному розвитку полягає в підготовці відповід-
ної кількості кваліфікованих кадрів для забезпе-
чення потреб національної економіки. В економіці 
освіта сприймається як один із основних факторів, 
що визначають соціально-економічний розвиток, 
люди з вищою освітою можуть мати проблеми з 
пошуком роботи, яка відповідає їхнім навичкам 
[6]. Сьогодні існує великий відсоток освічених 
людей, з одночасними труднощами на ринку праці, 
це породжує витрати, викликані високим рівнем 
безробіття серед освічених людей, знеціненням 
людського капіталу, або його втратою внаслідок 
тимчасової та постійної міграцій. 

Приватні комерційні заклади вищої освіти, 
як правило, перебувають у приватній власності, 
фінансуються інвесторами та корпоративним 
управлінням, дослідницькою діяльністю вони 
зазвичай не займаються. Пріоритетом є можли-
вість присуджувати дипломи та ступені, особливо 
у сферах, визначених потребами ринку, та отри-
мувати акредитацію від уповноваженого підроз-
ділу. У Сполучених Штатах існує переконання, 
що вища освіта має фінансуватися як на індиві-
дуальному, так і на громадському рівні. Таким 
чином, як державні, так і приватні коледжі беруть 
зі студентів значну частину свого фінансування. 

З іншого боку, частина витрат покривається дер-
жавними податками, які сплачує суспільство, це 
пов’язано з переконанням, що це і індивідуаль-
ний, і суспільний інтерес, що приносить різні 
переваги на цих двох рівнях. 

На освітню систему також істотно впливають 
демографічні умови, особливо коли йдеться про 
процес поширення освіти, запровадження змін 
та реформ чи постановку кількісних завдань для 
освіти [1]. Особливо важливо проводити регу-
лярний аналіз демографічної ситуації в тій чи 
іншій країні, що дає змогу прогнозувати періоди 
настання та тривалість демографічного спаду. 
Період демографічного спаду створює сприятли-
віші умови для здійснення реформ у сфері освіти, 
що сприяє запровадженню змін з метою підви-
щення рівня освіти та кращого реагування на 
соціальні потреби, аналіз демографічної ситуації 
важливий для освітньої політики також з еконо-
мічних причин.

Система вищої освіти в Сполучених Шта-
тах зазнала великих змін, оскільки вища освіта 
відіграє особливу роль в американській системі 
освіти, яка, нині є одним із найважливіших еле-
ментів економіки США і навіть двигуном еконо-
мічного розвитку країни, це також рушій для про-
сування рівності та соціальної справедливості. 
В останні десятиліття організація університетів 
у корпоративному стилі стала популярною, особ-
ливо в англосаксонських країнах. Характерною 
рисою освіти в США є її міцний зв'язок з рин-
ком, в цій країні розпочався процес «маркетиза-
ції» та «комерціалізації» вищої освіт. Ця тенден-
ція набула глобального характеру, в основному 
завдяки тісним зв’язкам Сполучених Штатів з 
таким глобальним агентом як Світовий банк. 

 Суспільство працездатного віку, що збагачує 
національний дохід, бере участь у підтримці неви-
робничої частини людей, а аналіз пропорцій між 
ними є важливим елементом дослідження розви-
тку освіти. Іншим суттєвим елементом є спосте-
реження та прогнози розвитку змін у контексті 
щільності населення в окремих регіонах, просто-
рового розвитку та співвідношення чисельності 
населення у місті та селі, слід також враховувати 
феномен соціальної мобільності в аспекті мігра-
ційних рухів у суспільстві. У складних геогра-
фічних умовах спостерігається низька щільність 
населення, утворення невеликих і розрізнених 
груп населення, що ускладнює належну організа-
цію освіти. 

В ХХІ столітті проринкова тенденція вищих 
шкіл при одночасному незначному залученні  
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держави та децентралізації системи освіти тягне 
за собою низку наслідків, які підвищили іннова-
ційність навчання. Існує значна різноманітність 
університетів, що мобілізує їх конкурентоспро-
можність на ринку, а також сприяє впровадженню 
змін [7]. З іншого боку, у Сполучених Штатах 
також існує антиринкове ставлення до освіти, 
отож між двома «таборами» точиться дискусія. 
Перший включає вільну коаліцію неолібералів, 
неоконсерваторів, нових менеджерів середнього 
класу, а другий табір це ще більш вільна коаліція 
керівництва освіти, прогресивних учених і при-
хильників ліберальних настроїв, які відстоюють 
демократичні цінності народної освіти.

Внаслідок урбанізації та індустріалізації 
великі міста мають величезне населення, міцно 
усталені традиції впливають на зміст, організа-
цію та методи навчання і виховання, освітня сис-
тема кожної країни формувалася в конкретних 
соціально-історичних умовах [10]. Різні країни 
світу застосовують різні концепції щодо груп 
етнічних меншин, це проявляється у значних дис-
пропорціях доступу до освіти, ступеня участі та 
навчальних досягнень людей різних етнічних 
груп. Мова як категорія, пов’язана з расовою та 
етнічною групою, також призводить до нерівно-
сті в соціальному та освітньому житті, з одного 
боку, можна спостерігати такі явища, як дискри-
мінація, асиміляція чи мовна маргіналізація. При-
ватизація університетів, яку зазвичай розглядають 
як вирішення проблем вищої освіти, насправді є 
причиною цих проблем, видається, це розуміють і 
консерватори, і ліберали. 

Можна подивитися на це з точки зору того, що 
підтримка освіти все більше надходить із зовніш-
ніх систем, таких як освітні технології чи системи 
медичного страхування студентів. Водночас поси-
люються зв'язки між університетами та приват-
ною фінансовою підтримкою [8]. Приватизація, 
у вузькому й широкому розумінні, стала одним 
із найважливіших елементів освітньої політики 
США у XXI столітті, провідна ринкова ідеоло-
гія відкриває переважно економічні цілі освіти. 
З одного боку, конкуренція рухає економікою, а з 
іншого веде до виникнення соціальної нерівності, 
що суперечить уявленням, які пропагують амери-
канці про демократичні цінності освіти, пов’язані 
з державною вищою освітою. 

Зазначені види діяльності здебільшого відбува-
ються в різних формах двомовної освіти, яка від-
бувається як у багатомовних, так і в одномовних 
суспільствах. Але, найчастіше рівень володіння 
мовою панівної групи особами з груп меншин в 

кінцевому підсумку визначає їх соціальне стано-
вище. У деяких суспільствах і культурах жінки 
і чоловіки мають різні можливості отримати 
доступ до освіти та отримати освіту, гендерна 
нерівність має місце не тільки в освіті, а й в інших 
сферах життя суспільства. Незважаючи на покра-
щення становища жінок в освіті та на ринку праці 
у високорозвинених регіонах, у багатьох країнах 
все ще можна помітити диспропорції в становищі 
жінок і чоловіків у деяких сферах соціального 
середовища, наприклад на ринку праці.

Державна освітня політика не лише впливає на 
суспільні зміни, а й активно бере участь у процесі 
збереження історико-культурної наступності, тому 
це дуже важливий інструмент формування суспіль-
ної свідомості, поглядів і переконань [11]. Одним із 
найважливіших факторів, які сильно і безпосеред-
ньо впливають на функціонування освітніх систем, 
а також на форму та зміст освітньої політики, є вну-
трішньополітичні умови, саме державні установи 
більшою мірою стандартизують питання, пов’язані 
з навчанням і вихованням. При цьому вони прово-
дять специфічну політику, що відповідає інтересам 
класів і соціальних груп, що здійснюють політичну 
владу в тій чи іншій країні, політична система дер-
жави є вирішальним чинником у напрямі та масш-
табах освітньої політики. 

Структура системи вищої освіти США характе-
ризується її неоднорідністю, пов’язаною з децен-
тралізацією та великим впливом окремих суб’єктів 
на процеси прийняття рішень. Для нього харак-
терний плюралізм програм, змісту та типів шкіл 
на різних рівнях освіти. Крім того, система освіти 
країни відносно гнучка, оскільки пропонує перехід 
між університетами. Вища освіта трактується як 
загальне благо, а тому викликає інтерес громади, 
що є результатом тенденції американців нала-
годжувати соціальні зв’язки з метою зміцнення 
демократії. В американській системі вищої освіти 
є елементи як ліберальної, так і консервативної 
ідеології, однією з ознак ліберального підходу до 
освіти є свобода особистості та суспільства. 

Як відомо, однією з теорій, якими користується 
неолібералізм, є теорія людського капіталу, він 
стверджує, що освіту та інтелектуальні навички 
слід розглядати як вид капіталу, а освіту як інвес-
тицію. Відповідно до цієї теорії, людський капі-
тал дорівнює важливості економічного капіталу, 
оскільки освіта дуже впливає на економічний 
розвиток країни [9]. Від цього виграють як ті, хто 
вдосконалює свої навички для забезпечення еко-
номічної стабільності, тобто самоінвестування, 
так і суспільство в цілому, яке отримує вигоду 
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від розвитку інновацій. Людський капітал розумі-
ється неолібералізмом як загальне благо, усі їхні 
інтелектуальні, фізичні, моральні, соціальні та 
естетичні здібності, які вони повинні виставити 
на продаж на ринку праці. 

Формулювання висновків і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку.  
Соціальна нерівність, створена маркетизацією 
та приватизацією шкіл, не може дати свободу 
всім громадянам на однаковому рівні, ще одним 
елементом, що доводить ліберальні основи аме-
риканської освіти та виховання, є плюралізм 
доктрин, у тому числі педагогічних і релігійних, 
культурних та ідеологічних установок. Що сто-
сується елементів, характерних для консерватив-
ного підходу до освіти, то можна виділити повагу 
до приватної власності та ринкової економіки та 
відмову від державного контролю. Вільна конку-
ренція сприяє досягненню максимально можли-

вого рівня освіти, яка неформально поділяється 
на елітну та популярну, підтримує найталанови-
тіших студентів.

Престиж університету визначається шляхом 
набору найкращих студентів, це підтверджують 
результати американських університетів у світо-
вих рейтингах. Вища освіта Сполучених Штатів в 
XXI столітті тісно пов’язана з ринком, конкурен-
тоспроможна та інноваційна, тенденції, що роз-
виваються в Америці, задають напрямок освітніх 
трансформацій у глобальному масштабі, а тому 
можна говорити про своєрідну американізацію 
глобальної освітньої політики. Освіта в цій кра-
їні досі залишається довіреною справою суспіль-
ства, з високим рівнем приватного втручання 
через вплив корпорацій та приватних інвесторів, а 
місцева громада активно залучена до функціону-
вання шкіл через переконання, що питання освіти 
є відповідальністю суспільства.
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Bazyliyak N.О. PUBLIC EDUCATION POLICY IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 
IN THE UNITED STATES IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION TO IMPLEMENT 
EFFECTIVE MANAGEMENT APPROACHES

National education systems often reflect inequalities in a given society and do not guarantee a level playing 
field for people of different backgrounds. Deepening communication and cultural cohesion in education and 
science is of particular importance in widely understood international cooperation. Exchange programs allow 
scientists to conduct more comprehensive research, and students to develop comprehensively in interaction 
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with peers of different nationalities. In recent years, as a result of globalization trends, the internationalization 
of education, which brings with it both opportunities and threats, has become increasingly important. The 
fundamentals of the American education system date back to the colonial period, and also have many features 
of its organizational structure. 

The impact of social, economic, demographic and political conditions on the development and nature of 
educational policy is not one-sided. Education also has a huge impact on the social, political and economic 
spheres of a particular area. To fully understand and study the educational policy of a given country, it is 
necessary to analyze its historical, national, political, cultural and social origins of the functioning of this 
educational system. This is, among other things, activities aimed at improving the quality of education and 
adapting the educational offer to changing socio-economic needs.

The United States is a federal state that has a strong influence on the decentralized nature of its education 
system, which is governed by state and local governments and individual schools and higher education 
institutions. Each state has its own constitution and education regulations. sphere. The most common 
competencies of state governments include funding educational institutions at all levels, granting permits to 
certain private schools, public and private universities, licensing teachers and others in the field of education, 
setting standards for teaching and assessment.

Learning activities consist of many procedures and processes aimed at influencing the physical, mental 
and moral development of the younger generations. Education should be less and less one-way, becoming a 
systematic process of learning and self-education throughout life. Considering education and its importance 
in the functioning of modern society, it is necessary to explain the term "educational policy". This concept 
can be used in two contexts: as a section of policy dealing with education and upbringing, and as a scientific 
discipline that forms the theoretical basis of political activity in the field of education and upbringing.

Key words: state educational policy, higher school, implementation, USA, management approaches, 
efficiency, implementation, modern stage, system.
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ГУМАНІСТИЧНІ ВИМІРИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
РЕГІОНУ У МИРНИЙ ТА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОДИ: 
СТРАТЕГІЇ ТА ПРАКТИКА

Євроінтеграційний перспективи й стратегії розвитку України, реформи публічного простору 
на регіональному/місцевому рівні вже окреслили нагальність поступу в ході реформи децентра-
лізації й демократизації влади, перезавантаження повноважень й посилення персональної відпо-
відальності за ефективність управління гуманістичним розвитком регіону. Сьогодні в Україні 
наповнюються новим змістом інституційна спроможність регіональної/місцевої влади в розбу-
дові механізмів управління сталим розвитком території, підвищення ефективності соціальної й 
комунальної інфраструктури, які якісно задовольнятимуть життєві потреби громадян.

Наразі, основною організаційно-управлінською мотивацією до консолідації зусиль державної 
влади, місцевого самоврядування та громадян постають сучасні ключові регіональні виклики – 
вибудовування демократичних основ направлених на підвищення: ефективності інституційної 
спроможності місцевої самоорганізації, якісних показників стандартів життя та надання адмі-
ністративних послуг, поглиблення стратегії вирішення спільних соціально-економічних проблем 
території, ефективне формування інвестиційної привабливості середовища громади, забезпе-
чення дотримання прав людини на комфортне суспільне середовище тощо. 

Наші наукові розвідки окреслили ризики попереднього періоду розвитку (до початку 
реформи), коли на певному етапі стратегії розвитку регіонів України відбувалися процеси 
нівелювання основ місцевого самоврядування та не визнавалося особливе й суспільне значення 
організацій громадян для сприяння ефективному розвитку інфраструктури громади. Але 
тепер, децентралізація влади надала й створила всі можливості для кардинального перероз-
поділу сфер відповідальності, розвитку самостійної спроможності громади і розмежування 
повноважень органів державної влади та інституційної спроможності місцевого самовря-
дування. Адже через якість діяльності системи державного управління забезпечується осно-
вна функція щодо формування суспільного середовища сприятливого для розвитку і життя 
людини, її права і свободи, яка є основною цінністю нашого демократичного суспільства.

До числа гуманітарних вимірів сучасного розвитку регіону відносимо широкий простір 
громади: інфраструктура, яка забезпечує умови людського розвитку та створює плат-
форму можливостей для громадян: в освітній галузі – задоволення освітніх потреб дітей та 
дорослих; в культурній галузі – сприяння всебічному розвитку особистості та формування 
толерантного суспільного середовища; в медичній галузі – створення умов для відновлення 
здоров’я та якісної діагностики здоров’язберігаючого простору; в правоохоронній галузі – 
забезпечення правопорядку і безпеки в регіоні; у галузі соціального забезпечення – створення 
умов для підтримки соціально-вразливої категорії громадян та створення умов для рівного 
доступу до соціальних благ; тощо.

У дослідженні розглядаються гуманістичні виміри в мирний та особливий періоди.
Ключові слова: людський розвиток, інституційна спроможність, залученість громадян, 

ефективна інфраструктура.

Постановка проблеми. Євроінтеграційні 
стратегії й пріоритети розвитку України, послі-
довні заходи з реформи публічного простору 
регіонального/місцевого рівнів, нові механізми 
демократизації суспільного середовища, поєд-
нання організаційно-управлінської діяльності в 
соціально-економічній сфері держави в умовах 
особливого періоду (військового стану та війни із 

агресором), вже по особливому окреслили нагаль-
ність процедур децентралізації й демократизації 
влади, перезавантаження повноважень, персо-
нальної відповідальності за ефективність роботи 
в контекстах гуманістичних вимірів території. 
Осмислюючи окреслене, ми вже сьогодні відмі-
чаємо, що регіональна влада освоїла нові змістові 
інституційні важелі, які визначають спроможності  
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реалізовувати стратегії у сталому розвитку тери-
торії, підвищенні ефективності соціальної й кому-
нальної інфраструктури, які задовольняють жит-
тєві потреби громадян та сприяють людському 
розвитку.

Наразі, ключовою ознакою ефективної органі-
заційно-управлінської мотивації постають кроки 
з налагодження конструктивного середовища для 
консолідації зусиль державної влади, місцевого 
самоврядування та громадян, які є визначальними 
у взаємній довірі та залученості до процедур роз-
витку. Але в той же час, відзначаємо, що постають 
ключові регіональні виклики особливого періоду 
з протидії воєнним загрозам – нові чинники для 
трансформації управлінської діяльності особли-
вий період та розвиток й розбудовування демокра-
тичних основ підвищення ефективності розвитку 
територіальних громад. Не заперечно, що життя 
і розвиток людини має відбуватися у будь-яких 
реальних умовах: мирного чи особливого періоду, 
але відкласти людський розвиток або призупи-
нити його не можна. 

На наш погляд, по особливому актуалізується 
проблема з розвитку інституційної спроможності 
місцевої самоорганізації, яка направляється на 
ключові індикатори антикризової територіальної 
цілісності країни та територій. В той же час відзна-
чаємо, що від якісних показників й інструментів 
реалізації соціальних стандартів життя цивільного 
населення, стратегії подолання спільних соці-
ально-економічних проблем громади й поєднання 
прагнень жителів та суб’єктів господарювання на 
створення стійкого супротиву агресору: активні 
волонтерські заходи із підтримки Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ), гуманітарної підтримки/допо-
моги внутрішньо-переміщених осіб та місцевого 
населення, сприяння розвитку місцевого вироб-
ництва, створення нових робочих місць й своєчас-
ності сплати соціальних внесків та податків, про-
ведення активних безпекових заходів на території, 
активні комунікативні процеси, які направлено на 
посилення позицій громадської єдності, згуртова-
ності і досягнення перемоги тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окреслена наукова проблема дослідження частково 
знайшла поклики для узагальнення окремих еле-
ментів гуманістичних вимірів в системі державного 
управління мирного періоду: Бакуненко В.Д., Баш-
катов В.М., Бородін Є.І., Квітка С.І., Тарасенко Т.М.,  
Куйбіда В.С., Негода В.А., Толкованов В.В., Шев-
ченко О.В., Романова В.В., Жаліло Я.А., Роман В.Д. 
та ін.. Проблема антикризової управлінської діяль-
ності в особливий період знаходить певні синергії, 

але в той же час більшість регіональних проблем 
механізмів управлінської діяльності знаходяться за 
дослідницьким поглядом. 

Формування цілей статті. Центральною 
науковою канвою є дослідження гуманістичних 
вимірів в системі державного управління регіону 
у мирний та особливий періоди, часи сталого роз-
витку й ситуаціях нестійкого становища, зорієн-
тованого на створення умов для розвитку людини.

Виклад основного матеріалу. Людина та 
демократична публічна влада є найвагомішими 
елементами сучасної цивілізованої держави, яка 
залишаються в партнерському колі суб’єктних 
взаємовідносин направлених на гуманістичні 
стратегії формування сприятливих умов для ста-
лого розвитку громадян і суспільного середовища 
комфортного для життя. Ключовим в даному 
аспекті постає питання гуманітарного благопо-
луччя в контекстах переходу з формату мирного на 
особливий період розвитку громад регіону. Адже 
людський вимір державної політики й управління 
має зберігатися через концепти надання гума-
ністичного спрямування, здійснення в інтересах 
людини, суспільства, а також розуміння найвищої 
національної цінності людини, поваги її гідності, 
права на життя тощо. Крім того, центром гуманіс-
тичного розвитку особистості є вільний розвиток і 
створення особливих умов для реалізації здібнос-
тей, визнанні державою потреби у забезпеченні 
всіх прав людини і громадянина, індикатори, які 
стають ключовим критерієм ефективності сус-
пільної системи щодо рівності і доступності до 
державних послуг й інституцій.

В свою чергу концепція безпеки людини базу-
ється на трьох ключових елементах – «свободи 
від страху» (freedom from fear), «свободи від 
нужди» (freedom from want) та поваги до люд-
ської гідності (human dignity). Вказаний підхід 
співзвучний із комплексним/всеохоплюючим 
підходом до безпеки (comprehensive security), 
що декларується ОБСЄ та складається з воєнно-
політичного (politico-military), економіко-довкіль-
ного (economic & environmental) та «людського» 
(human) вимірів [1].

Гуманістичні основи державної політики реа-
лізуються через наступні чинники організаційно-
управлінської діяльності: по-перше, демократичні 
форми управління, які передбачають залученість 
громадян та можливості їх впливати на органі-
заційні процедури формування/вироблення та 
контролю реалізації державної політики в регі-
оні або на місцевому рівні; по-друге, основною 
ціллю й змістом регіональної державної політики 
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й управління є задоволення суспільних потреб 
громадян, їх інтересів, підвищення добробуту та 
умов життя; по-третє, культивування демократич-
них основ державної політики й управління через 
важелі відкритості/прозорості, усунення авто-
ритарного і примусового характеру управління 
[2, с. 100]. У окреслених контекстах аналіз люд-
ського виміру державної політики на регіональ-
ному рівні буде неповним, якщо не відмітимо, що 
особливе значення мають зусилля органів влади 
направлені на реалізацію наступних завдань: 
об’єднання і консолідація громадян/суспільства 
на основах державної ідеології; узгодження інтер-
есів людини, суспільства та упередження проявів 
конфронтації; розвиток потенціалів суспільства 
на основі гуманітарних чинників; створення ком-
фортних умов для виявлення/розвитку/погли-
блення творчих здібностей особистості. Тому в 
окреслених контекстах особливої ваги набуває 
питання балансу між політикою та мораллю, 
історичного досвіду й національної свідомості, 
демократичних норм суспільства та ефективної 
діяльності посадових осіб органів влади, бізне-
сових інтересів і соціальної відповідальності та 
підприємницької доброчесності суб’єктів госпо-
дарювання тощо.

Українським національним законодавством 
чітко окреслено, що регіональний рівень публіч-
ної влади є першоосновою ефективної діяльніс-
ної комунікації з громадянами, яка представлена 
структурними підрозділами центральних органів 
державної виконавчої влади та органами місце-
вого самоврядування (далі – ОМС). Наші наукові 
розвідки окреслили внутрішні та зовнішні ризики 
демократичного розвитку гуманістичних вимірів 
у різні часи: мирний та особливий періоди. Адже 
були часи коли до початку децентралізаційної 
реформи, проводилася організаційно-управлін-
ська політика, яка на певному етапі вибудовування 
стратегії регіонального розвитку відбувалися 
адміністративні процеси без врахування інтер-
есів, позиції, цілей та власного бачення від орга-
нів місцевого самоврядування й громадських 
інституцій щодо ефективного розвитку місцевої 
інфраструктури громади. Починаючи з 2016 року 
почався перелом окресленої тенденції в контексті 
перерозподілу повноважень, передачі ресурсів 
для сталого розвитку громади розширення демо-
кратичних процесів із залученням громади. Зре-
штою через якість публічної діяльності органів 
державного управління регіону забезпечується 
основна людино-зорієнтована функція щодо роз-
будови суспільного середовища, яке сприятливе 

для індивідуального розвитку й комфортного 
життя людини, яка є основною цінністю нашого 
демократичного суспільства та практики реаліза-
ції її прав і свобод.

Останніми роками в ході публічної реформи 
за основу беруться регіональні стратегії розви-
тку місцевих громад та органів влади наступ-
ними напрямками: 1)ефективне партнерство з 
громадянами, допомога в активній самоорганіза-
ції; 2)запровадження ефективного громадського 
консультування із стратегій розвитку громади та 
її соціально-значимої інфраструктури; 3)активна 
антикризова регіональна політика (мирний та 
особливий періоди); 4)реалізація механізмів від-
повідальності, відкритості й прозорості про-
цедур державного регулювання процесів тощо. 
З окресленого питання Юрген Хабермас (Jürgen 
Habermas) відмічає, що для більшої «ефективності 
публічного управління як засобу впливу демокра-
тичних суспільств на самих себе» й «моральні сві-
тогляди ефективно обмежують волю тоді …, коли 
вони укорінені в етичне саморозуміння, скріплю-
ючого турботу про власне благополуччя із заці-
кавленістю у справедливості» [3, с. 114]. 

Наразі значно підвищено увагу розвитку регіо-
нальної інфраструктури, яка кардинально впливає 
на людський розвиток та життєвий рівень відпо-
відно до європейських стандартів. Відповідно до 
основних принципів формування сталих страте-
гій розвитку регіонів постають наступні індика-
тори/алгоритми: 1)послідовне та системне дотри-
мання основ місцевої демократії; 2)дотримання 
принципів і стратегій розвитку регіону; 3)багато-
гранний аналіз ситуації, потенціалів/ресурсів та 
потреби для сталого розвитку; 4)прозора проце-
дура розробки регіональної програми розвитку, 
пошуку джерел інвестування та залучення грантів 
для сталого розвитку; 5)розподіл функціональних 
повноважень/відповідальності за реалізацію соці-
альних програм; 6)ефективне вирішення місце-
вих проблем життєдіяльності громади; 7)відкри-
тість та прозорість управлінсько-організаційної 
діяльності суб’єктів регіону; 8)поєднання мир-
них/військових функцій управління направлених 
на згуртування громадян, бізнесу та суспільних 
інституцій навколо питання організації супротиву 
агресору, створення умов для безпеки внутрішніх 
територій громади тощо.

Наші розвідки підтверджують думку щодо 
числа гуманітарних вимірів сучасного розвитку 
регіону через широкий суспільний простір гро-
мади, який має впливи на організаційно-управлін-
ські дії в мирний та особливий періоди в контексті  
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ефективності внутрішньої соціально значимої 
інфраструктури, яка забезпечує умови для люд-
ського розвитку та створює платформу можли-
востей для громадян: по-перше, освітня галузь – 
задоволення освітніх потреб дітей та дорослих; 
по-друге, культурна галузь – сприяння всебічному 
розвитку особистості та формування толерант-
ного суспільного середовища; по-третє, медична 
галузь – створення умов для відновлення здоров’я 
та якісної діагностики здоров’язберігаючого про-
стору; по-четверте, спортивна галузь – створення 
умов для фізичного розвитку особистості та про-
ведення змагальних заходів; по-п’яте, торгі-
вельно-побутова галузь – надання послуг у різних 
індивідуальних запитах громадян щодо розбудови 
власного побутового простору; по-шосте, пра-
воохоронна галузь – забезпечення правопорядку 
і безпеки в регіоні; по-сьоме, соціальне забез-
печення – створення умов для підтримки соці-
ально-вразливої категорії громадян та створення 
умов для рівного доступу до соціальних благ; 
по-восьме, землевпорядна та аграрна галузь – 
оподаткування, розвиток середнього і малого біз-
несу, продовольча безпека регіону та поставки 
гуманітарної допомоги іншим вразливим тери-
торіям й ЗСУ; тощо. З усіх окреслених аспектів 
регіональна влада має вибудовувати комфортний 
суспільний простір для сталого людського роз-
витку та застосовувати напрацювання ефектив-
них практик місцевого рівня: програми відбудови 
територій після війни й бойових дій, нового будів-
ництва, реконструкції та перепланування будівель 
житлового фонду, закладів освіти, культури, меди-
цини, спорту, розвиток автошляхів та благоустрій 
місцевих територій [3; 4; 5].

В окресленому контексті була задекларована 
європейська концепція «human security», яка 
17 січня 2020 р. Радою національної безпеки і обо-
рони розглянута в проєкті Стратегії національної 
безпеки України «Безпека людини – безпека кра-
їни». В числі загальнодержавних документів із 
стратегічного планування мають відображатися 
основі Стратегії та пріоритети людського розвитку, 
стратегії воєнної безпеки, стратегії громадської 
безпеки та цивільного захисту, стратегії розви-
тку оборонно-промислового комплексу, стратегії 
економічної, екологічної, інформаційної безпеки, 
стратегії кібербезпеки, національна розвідувальна 
програма, стратегії з питань зовнішньополітич-
ної безпеки, стратегії з питань державної безпеки, 
контррозвідки і боротьби з тероризмом тощо. 
Потрібно відзначити, що Стратегія національ-
ної безпеки була прийнята у час екзистенціальної 

загрози українській державності та несе на собі 
чіткий відбиток такої специфіки в мирні й особли-
вий періоди. Розуміючи, що така загроза не мину-
лася, тому підготовленість держави до реагування 
на неї, слід розглянути розширенням ключової 
складової безпеки людини у національних інстру-
ментах стратегічного планування [6]. 

Як свідчать практики публічної діяльності 
Дніпропетровського регіону, спільні зусилля регі-
ональних влад (державної та самоврядування на 
обласному, міському, сільському рівнях) дають 
вже сьогодні позитивні наслідки, у формі вирі-
шення проблем місцевого розвитку соціальної та 
комунальної інфраструктури, створення сталих 
передумов та ресурсів для людського розвитку 
жителів громад, вибудовування нових стратегій 
місцевих програм та поєднання їх із проблемами 
забезпечення регіональної безпеки у мирний та 
особливий періоди, організації поставок гумані-
тарної допомоги ЗСУ та цивільним громадянам, 
які її потребують, створення комфортних умов 
для внутрішньо переміщених осіб, виплати соці-
альних допомог, бюджетування всіх програм роз-
витку громади, тощо.

Повертаючи увагу до питання діяльності дер-
жавного управління в умовах особливого періоду 
відмічаємо найвразливіші напрями діяльності 
публічної влади й суспільства регіону, на які 
мають концентруватися зусилля: війна і бойові дії 
ворога; безперебійна робота (техногенні аварії) 
на об’єктах критичної інфраструктури; підривна 
діяльність ворожих диверсійних груп; волон-
терство, яке направлено на об’єднання зусиль з 
матеріальної підтримки ЗСУ та внутрішньо-пере-
міщених осіб; надання гуманітарної допомоги 
громадянам на тимчасово окупованих територіях; 
організована евакуація мирних громадян з гаря-
чих точок війни; долучення громадян до протидії 
гібридних інформаційних каналів ворога (пере-
шкоджання поширенню неправдивої і токсичної 
ворожої інформації через цифрові мережі, про-
ведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
серед громадян тощо). Всі вищевказані зусилля 
будуть зміцнювати рівень довіри до влади та роз-
виватимуть єдність українського народу в стані 
війни та стимулюватимуть досягненню перемоги 
над ворогом й відбудові соціально-економічного 
простору регіонів у післявоєнні часи.

Вже сьогодні можна відзначити, що позитив-
ним досвідом організаційно-управлінської діяль-
ності органів регіональної/місцевої влади постала 
ефективна робота з розбудови структури/мережі 
територіальної оборони, яка є особливою ланкою/
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сферою по захисту та допомоги в системі оборони 
громади через: охорону громадського правопо-
рядку; організацію безпеки важливих об’єктів кри-
тичної інфраструктури та внутрішніх мережевих 
комунікацій; професійну організацію послідов-
ної/системної роботи по боротьбі із диверсійно-
розвідувальними групами ворога; організаційні 
заходи із радіаційного, біологічного та хімічного 
захисту цивільного населення й військовослуж-
бовців на території тощо [7; 8; 9]. Отже, вже вище 
окреслені організаційно-управлінські стратегії 
сьогодні дають позитивні й ефективні чинники/
умови для загального об’єднання цивільного і вій-
ськового секторів з організації захисту територій 
та збереження суверенітету української держави, 
збереження/поглиблення умов для ствердження 
демократичних цінностей та розбудови сталих, 
відкритих й інституційно самодостатніх регіонів 
і їх органів публічної влади.

В той же час, сьогодні в умовах особливого 
періоду (військового стану) постають питання 
щодо певного обмеження прав і свобод людини, 
які пов’язані: із обмежувальними можливостями 
розповсюдження інформації щодо окремих епі-
зодів життя (розміщення відомостей про над-
звичайні ситуації в реальному часі (обстріли, 
пошкодження тощо) та розповсюдження за зміс-
том токсичної інформації (панічної, пропаган-
дистської й ворожої тощо); фото/відео-фіксації 
в місцях критичної інфраструктури території та 
військових об’єктів; можливостями висловлю-
вати власну думку з приводу окремих подій та 

оцінки діяльності публічної влади; дотримання 
загальних правил військового періоду у поведінці 
та свободі пересування (комендантська година, 
користування громадським транспортом, користу-
вання певними видами адміністративних послуг 
тощо) та інші [10, с. 173]. 

Висновки. За результатами дослідження, 
відмічаємо, що демократизація змісту роботи 
регіональних органів влади та процедури 
децентралізації вже окреслили нові стратегії роз-
витку територій: гнучкість діяльності державного 
управління й громадських інституцій в умовах 
мирного та особливого періоду (війни, нових 
завдань для інституцій, стратегічне партнерство 
направлене на перемогу в ході війни, відновлення 
суверенності та територіальної цілісності); нові 
реалії гуманітарного простору для людського роз-
витку, які відмінні від мирного/особливого пері-
одів; створено нові майданчики для соціальних 
інституцій громади у визначенні стратегії парт-
нерства в умовах війни та виконання функцій з 
розвитку освіти та інших суспільних галузей; 
регіональна влада у партнерстві з суспільними 
інституціями стали реальними регуляторами 
стратегічних, організаційних, фінансових і мате-
ріальних ресурсів для об’єднання зусиль повнова-
жень мирного/особливого періодів; ефективність 
регіональної діяльності є ключовим індикатором 
рівня підтримки ЗСУ, територіальної оборони та 
внутрішньо-переміщених громадян й стабілізації 
умов для розвитку (соціально-економічного, інф-
раструктурного, особистісного). 
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Bezena I.M. HUMANISTIC DIMENSIONS IN THE SYSTEM OF REGIONAL LEVEL 
GOVERNMENT IN A PEACEFUL AND SPECIAL PERIOD: STRATEGIES AND PRACTICE: 
STRATEGIES AND PRACTICES

European integration prospects and development strategies of Ukraine, public space reforms at the regional / 
local level have already outlined the urgency of progress in the reform of decentralization and democratization of 
power, reshuffling and strengthening personal responsibility for effective management of humanistic development 
in the region. Today in Ukraine the institutional capacity of regional / local authorities in developing mechanisms 
for managing sustainable development of the territory, increasing the efficiency of social and communal 
infrastructure that will qualitatively meet the living needs of citizens is being filled with new content.

Currently, the main organizational and managerial motivation to consolidate the efforts of state government, 
local authorities and citizens are modern key regional challenges which are building democratic foundations 
to improve the effectiveness of institutional capacity of local self-organization, quality of living standards and 
administrative services, deepening strategy in economic problems of the territory, effective formation of investment 
attractiveness of the community, ensuring respect for human rights to a comfortable social environment, etc.

Our scientific research outlined the risks of the previous period of development (before the decentralization 
reform), when at a certain stage of the development strategy of Ukraine's regions there were processes of 
leveling the foundations of local self-government and not recognizing the special and social importance of 
citizens' organizations. But now, the decentralization of power has provided and created all the opportunities 
for a radical redistribution of responsibilities, the development of independent capacity of the community 
and the separation of powers of public authorities and institutional capacity of local government. After all, 
the quality of public administration provides the main function for the formation of a social environment 
conducive to human development and life, human rights and freedoms – all these are the core value of our 
democratic society. 

Among the humanitarian dimensions of modern development of the region we include a wide community space, 
that is infrastructure which provides conditions for human development and creates a platform of opportunities 
for citizens: in the field of education, we assume meeting the educational needs of children and adults; in the 
cultural field, we suggest promoting the comprehensive development of the individual and the formation of a 
tolerant social environment; in the medical field, we expect conditions for restoring health and quality diagnostics 
of health-preserving space to be created; in the field of law enforcement, we consider ensuring law and order 
as well as security in the region; in the field of social security, we mean creating conditions to support socially 
vulnerable citizens and creating conditions for equal access to social benefits, etc.

The study examines the humanistic dimensions in peaceful and special periods.
Key words: human development, institutional capacity, citizen involvement, efficient infrastructure.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО 
МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

У статті розглянуті шляхи вдосконалення організаційно-правового механізму протидії 
корупції в системі публічної служби. В Україні наявна низка зовнішніх та внутрішніх меха-
нізмів протидії корупційним ризикам в системі публічної служби. Чимало з них мають орга-
нізаційно-правовий характер та є доволі дієвими. Водночас, статистика вчинення корупцій-
них кримінальних правопорушень серед публічних службовців свідчить про те, що окреслених 
механізмів недостатньо для протидії корупційним ризикам та корупції в цілому. З огляду на 
це, наведений організаційно-правовий механізм потребує вдосконалення. 

Автор зазначає, що під час розроблення заходів вдосконалення протидії корупції в системі 
публічної служби, важливо звернути увагу й на внутрішні суперечності публічної служби. 
Зважаючи на те, що останні є основою для існування корупційних ризиків та безпосередньо 
корупції, необхідним є формування ефективної, прозорої, підконтрольної громадянському сус-
пільству системи публічної служби, яка б унеможливлювала існування корупційних ризиків. 
Видається, що поставлене завдання можливо виконати шляхом ефективної реалізації органі-
заційно-правового механізму протидії корупції в системі публічної служби України. Зокрема, 
серед прогресивних інструментів вдосконалення організаційно-правового механізму проти-
дії корупції в багатьох зарубіжних державах застосовується аутсорсинг, введення якого є 
корисним досвідом і для України також.

Автор приходить до висновку, що з метою забезпечення належної протидії корупції в сис-
темі публічної служби необхідним є проведення системних змін у організаційно-правовому меха-
нізмі. В процесі дослідження встановлено, що прогресивними напрямками для цього є засто-
сування в системі публічної служби аутсорсингу, антикорупційного аудиту, ротації публічних 
службовців та покращення антикорупційного законодавства. Вважаємо, що наведені інстру-
менти значним чином мінімізують корупційні ризики в публічному управлінні й таким чином 
сприятимуть протидії корупції як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. 

Ключові слова: корупція, публічна служба, аутсорсинг, законодавство, економіка, 
корупційні ризики.

Постановка проблеми. В Україні наявна 
низка зовнішніх та внутрішніх механізмів про-
тидії корупційним ризикам в системі публічної 
служби. Чимало з них мають організаційно-пра-
вовий характер та є доволі дієвими. Водночас, з 
огляду на статистику вчинення корупційних кри-
мінальних правопорушень серед публічних служ-
бовців, можна прийти до висновку, що окреслених 
механізмів недостатньо для протидії корупційним 
ризикам та корупції в цілому в системі публічної 
служби. З огляду на це, наявний організаційно-
правовий механізм потребує вдосконалення. 

Під час розроблення заходів вдосконалення 
протидії корупції в системі публічної служби важ-
ливо звернути увагу й на внутрішні суперечності 
публічної служби. З огляду на те, що останні є 
основою для існування корупційних ризиків та 
безпосередньо корупції, необхідним є формування 
ефективної, прозорої, підконтрольної громадян-

ському суспільству системи публічної служби, 
яка б унеможливлювала існування корупційних 
ризиків. Видається, що поставлене завдання мож-
ливо виконати шляхом ефективної реалізації орга-
нізаційно-правового механізму протидії корупції 
в системі публічної служби. Серед прогресивних 
інструментів вдосконалення організаційно-право-
вого механізму протидії корупції в багатьох зару-
біжних державах застосовується аутсорсинг, що 
є корисним досвідом і для України також. Водно-
час, застосування аусорсигу в публічній службі є 
новацією для системи публічного управління та 
адміністрування в Україні та потребує подаль-
шого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження проблем запо-
бігання та протидії корупції у сфері публічного 
управління зробили такі вітчизняні та зарубіжні 
науковці: Астанин В.В., Береза О.Д., Гейца О.О., 
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Коваленко Ю.О., Козак В.І., Кравченко С.О., 
Коров’як О.Я., Михненко А.М., Мудрак А.М., 
НовіковО.В., Підбережник Н.П., Петренко О.С.,  
Фальковський А.О., Цуркан М.І. та інші. 

Окремі питання протидії корупційним ризикам 
у системі публічної служби були предметом нау-
кових розробок таких вчених як: Бугайчук, К.Л.,  
Головач Т.А., Дмитрієв Ю.В., Доля Л.М., Завго-
родня Л.О., Заїка К.П., Казаченкова О.В. та інші. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення шляхів вдосконалення організаційно-
правового механізму протидії корупції в системі 
публічної служби України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
поняттям «аутсорсинг» прийнято розуміти сучас-
ний інструмент публічного управління, який перед-
бачає укладання контракту щодо передачі окремих 
функцій, що традиційно належать органам держав-
ної влади, державним службовцям від державного 
до приватного сектору, з метою підвищення якості 
надаваних послуг населенню [1, с. 17]. 

Розкриваючи сутність аутсорсингу, слід звер-
нутись і до думки О.В. Манойленко, яка запропо-
нувала узагальнюючі критерії щодо тлумачення 
даного поняття. Як зазначає вчена, аутсорсинг 
передбачає:

• «застосування зовнішніх ресурсів для виконання 
діяльності, що традиційно ведеться силами наявного 
персоналу та з використанням власних ресурсів;

• делегування деяких бізнес-функцій зовніш-
нім виконавцям;

• стратегію управління компанією, яка спря-
мована на передачу ведення функціонально необ-
хідних, але неосновних напрямів у діяльності 
організації компаніям, що спеціалізуються на 
цьому конкретному виді діяльності;

• передачу окремих видів діяльності, що не є 
основними для компанії, субпідрядникові;

• використання засобів економії витрат за 
рахунок вилучення нехарактерних сфер діяльності;

• передачу не тільки частини роботи (біз-
нес-процесів) сторонній організації, але й прав, 
обов’язків і відповідальності щодо цієї роботи 
[2, с. 9].

У сучасному світовому просторі аутсорсинг 
широко застосовується у різних сферах суспіль-
них відносин, зокрема таких як: інформаційні 
технології, бухгалтерський облік і розрахунок 
податків, маркетинг, управління логістичними 
процесами, забезпечення безпеки, управління 
транспортом, його технічне обслуговування та 
ремонт (особливо це стосується повітряних і мор-
ських суден і залізничного транспорту) [3, с. 2]. 

Окрім того, починаючи з 1990-х років, у зарубіж-
них державах аутсорсинг почав широко застосо-
вуватись й у сфері публічного управління, в рам-
ках концепції нового публічного управління (New 
Public Management).

Результати використання аутсорсингу у сис-
темі публічної служби деяких держав є вражаю-
чими й надихають до змін в Україні за допомо-
гою досліджуваного інструменту. Однак, з огляду 
на вище наведені недоліки, видається доцільним 
ґрунтовно підходити до обрання сфери публіч-
ного управління, в якій слід застосовувати аутсор-
синг. З цього приводу, погоджуємось із думкою 
І.В. Мількіної, що «при передачі на аутсорсинг 
державних чи муніципальних повноважень, слід 
керуватися двома основними принципами:

• доцільність – на аутсорсинг доцільно пере-
давати публічно-управлінські процеси, які на 
пряму не пов'язані з реалізацією владно-розпо-
рядчих повноважень (основних функцій) держав-
них органів виконавчої влади або органів місце-
вого самоврядування, тобто аутсорсинг може бути 
здійснений лише щодо додаткових функцій;

• ефективність – аналізується з погляду еко-
номії бюджетних коштів, підвищення якості реа-
лізації функції чи послуги, зменшення корупцій-
них ризиків, скорочення термінів її виконання 
(надання), оптимізації системи державного (муні-
ципального) управління».

З огляду на всі вищенаведені положення, вважа-
ється за доцільне розроблення методики для ефек-
тивного впровадження і реалізації аутсорсингу в 
діяльності системи публічної служби України, яка 
враховуватиме як закордонний досвід, так і реа-
лії вітчизняного сектору публічного управління, 
тобто створення комбінованої методики, присто-
сованої до українських ринкових умов. На нашу 
думку, переведення окремих функцій органу 
системи публічної служби, зокрема й для проти-
дії корупції в ньому, має здійснюватися протягом 
трьох послідовних етапів, а саме: підготовчого, 
робочого та завершального. Проаналізуємо їх 
більш детально.

Підготовчий етап впровадження і реаліза-
ції аутсорсингу в діяльність системи публічної 
служби передбачає прийняття уповноваженим 
суб’єктом рішення про застосування досліджу-
ваного інструменту та формування основ до його 
реалізації. Останній реалізовується шляхом послі-
довного виконання наступних дій: 

• визначення позитивних та негативних сто-
рін аутсорсингу із залученням експертів у відпо-
відній сфері публічного управління;
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• визначення доцільності та ефективність 
запровадження аутсорсингу у відповідній сфері 
публічного управління;

• прийняття уповноваженим суб’єктом 
рішення про впровадження і реалізацію аутсор-
сингу; 

• розроблення процедури проведення аутсор-
сингу та контролю та ним;

• обрання партнера (аутсорсера), шляхом 
проведення відповідного тендеру;

• укладення контракту із переможцем тендеру. 
Робочий етап впровадження і реалізації аут-

сорсингу в діяльність системи публічної служби 
передбачає безпосереднє передання функцій 
органу публічного управління аутсорсеру та їхнє 
виконання останнім. Окрім того, на цьому етапі 
обов’язково має відбуватись контроль за проце-
сом виконання покладених функцій на предмет 
його повноти, ефективності та точності.

Завершальний етап впровадження і реаліза-
ції аутсорсингу в діяльність системи публічної 
служби передбачає визначення ефективності 
застосування аутсорсингу. Останнє забезпечу-
ється шляхом порівняння результатів та витрат, 
визначивши перед цим певні критерії для оцінки 
ефективності. На основі виконання розрахунків 
ефективності застосування аутсорсингу, зістав-
лення переваг та недоліків, результативності 
виявлення корупційних ризиків приймається 
рішення щодо подальшого застосування даного 
інструменту. 

Серед можливих напрямків вдосконалення 
організаційно-правового механізму протидії 
корупції в системі публічної служби, на нашу 
думку, доцільно виділити й проведення зовніш-
нього незалежного антикорупційного аудиту в 
органах публічного управління. 

Основними об'єктами аудиту в системі публіч-
ної служби є: стратегічні цілі, структура управ-
ління та організаційна структура ієрархії публіч-
ного управління, оперативні завдання щодо 
впровадження бізнес-процесів в ході здійснення 
публічного управління, інноваційні технології в 
публічному управлінні та публічні службовці. 

Антикорупційний аудит необхідно проводити 
не тільки на завершальному етапі реалізації про-
екту, а й визначити раціональність розподілу 
ресурсів в системі публічної службі вже на етапі 
його планування.

Досліджуючи можливі напрямки вдоскона-
лення організаційно-правового механізму проти-
дії корупції в системі публічної служби, на нашу 
думку, важливо звернути увагу й на проведення 

ротацій кадрів – зміщення або заміщення посад, 
переведення до іншого регіону або залучення 
нових публічних службовців. Остання є однією із 
найбільш поширених у світовій практиці способів 
протидії корупційним правопорушенням.

Ротація кадрів є одним із різновидів кадрових 
технологій, суть якої полягає в послідовній зміні 
професійних чи посадових обов’язків, почерго-
вому перебуванні працівників на тій чи іншій 
посаді, з метою освоєння різних функцій, специ-
фіки і технології прийняття рішень, у тому числі 
управлінських, а також боротьби з корупцією і 
зловживанням службовим становищем.

Основними причинами ротації кадрів на окре-
мих посадах публічних службовців є кадровий 
застій та помилки під час заміщення вакантних 
посад [4].

Головною проблемою у даній сфері залиша-
ється відсутність нормативно-правового регулю-
вання процесу здійснення ротації із закріпленням 
підстав та порядку її проведення, принципів та 
строків, відповідальних суб’єктів. З цього при-
воду погоджуємось із Т. Лузан про те, що вре-
гулювання процедури ротації на законодавчому 
рівні дозволило б визначити її роль і місце в сис-
темі кадрової політики державних органів влади, 
зокрема митних органів, як в аспекті боротьби з 
корупцією, так і в аспекті підвищення професій-
ного рівня держслужбовця. Ротація кадрів пови-
нна стати невід’ємною складовою системи роботи 
з кадрами у сфері публічної служби, ефективним 
засобом формування дієвого кадрового резерву 
[5, с. 237-238].

З огляду на вказане, задля протидії корупції в 
системі публічної служби необхідно розробити 
та прийняти положення про кадрову ротацію в 
системі публічної служби. Вважаємо, що таким 
чином, ротація серед публічних службовців отри-
має обов’язковий статус та сприятиме мінімізації 
корупційних ризиків. 

Таким чином, протидія корупційним ризикам в 
системі публічної служби України потребує, насам-
перед, підвищення якості законодавства, законо-
давчого процесу, що повинно супроводжуватися 
усуненням таких його дефектів, як: безсистемність, 
внутрішня суперечність та неузгодженість, а також 
надмірність нормативно-правових актів. Важливе 
місце займає впорядкування ієрархії нормативно-
правових актів, тобто правильне визначення спів-
відношення правових актів, специфіки суспіль-
них відносин, які вони покликані регулювати. До 
іншого напряму покращення нормативно-право-
вого регулювання належить підвищення якості 
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законодавчої матерії. Тексти нормативно-правових 
актів повинні бути чіткими та конкретними, зрозу-
мілими навіть для пересічних громадян.

Висновки. Підбиваючи підсумок проведеного 
дослідження, можна дійти висновку, що задля 
забезпечення належної протидії корупції в системі 
публічної служби України необхідним є прове-
дення системних змін у організаційно-правовому 
механізмі. В процесі дослідження встановлено, 

що прогресивними напрямками для цього є засто-
сування в системі публічної служби аутсорсингу, 
антикорупційного аудиту, ротації публічних служ-
бовців та покращення антикорупційного законо-
давства. Вважаємо, що саме наведені інструменти 
значним чином мінімізують корупційні ризики в 
системі публічного управління й, таким чином, 
сприятимуть протидії корупції як на загальнодер-
жавному, так і на місцевому рівнях. 
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Verbanovskyi V.V. WAYS OF IMPROVING THE ORGANIZATIONAL  
AND LEGAL MECHANISM AGAINST CORRUPTION IN THE PUBLIC SERVICE SYSTEM

The ways of improving the article of the organizational and legal mechanism for combating corruption 
in the public service system are considered. Ukraine has a number of external and internal mechanisms for 
combating corruption risks in the public service system in Ukraine. Many of them have an organizational and 
legal nature and are quite effective. At the same time, the statistics of corruption offenses among civil servants, 
the outlined mechanisms are not enough for corruption risks and corruption in general in the public service 
system. In view of this, the above organizational and legal mechanism needs to be improved.

When developing measures to improve the fight against corruption in the public service system, it is 
important to pay attention to the internal contradictions of the public service. Given that the latter are the basis 
for the existence of corruption risks and the formation of public corruption, it is necessary to have an effective, 
transparent window of a controlled civil society system that would prevent the existence of corruption risks. It 
seems that this task is possible as a result of the effective implementation of the organizational mechanism for 
combating corruption in the public service system. Outsourcing is one of the progressive tools in improving 
the organizational and legal mechanism for combating corruption in many foreign countries. Which is a useful 
experience for Ukraine as well.

The author comes to the service that in order to ensure proper counteraction to corruption in the public system, 
systemic changes in the organizational and legal mechanism are necessary. In the process of research, the progressive 
areas for this are the use of outsourcing, anti-corruption audit, rotation of civil servants and improvement of anti-
corruption legislation in the system of public service. These tools seem to significantly minimize corruption risks in 
public administration and thus help combat corruption at both the national and local levels.

Key words: corruption, public service, outsourcing, legislation, economy, corruption risks.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В УКРАЇНІ

Умови ведення бізнесу визначаються регуляторною політикою країни. В статті розгля-
нуто генезис становлення такої політики в Україні, етапи формування її ключових складо-
вих та сучасні законодавчі її основи. Важливою складовою економічного розвитку країни є 
створення комфортних умов для ведення бізнесу, відповідної інфраструктури та простору 
взаємодії суб’єктів господарювання і влади. В період становлення незалежного ринку Укра-
їни, в 90-тих роках, для приборкання стихійного господарювання, уряду довелося вводити 
суттєву кількість обмежень, дозволів та інструкцій для бізнесу, котрі, до того ж, ґрунту-
валися на радянському бюрократичному спадку. З часом питання спрощення умов ведення 
бізнесу загострилося, оскільки ринок відкривався для закордонного капіталу та потребу-
вав потужної інвестиційної підтримки. Автором окреслено підвалини функціонування дер-
жавних установ в галузі реалізації регуляторної політики, основні напрямки їх діяльності 
та форми реалізації запланованих ними заходів. Визначено роль, зміст значення та складові 
процедур аналізу регуляторного впливу нормативних актів у сфері господарської діяльності. 
Окреслено основні плани заходів з дерегуляції найближчого періоду та ступінь їх виконання. 
Встановлено способи оптимізації спектру регуляторних актів, що функціонують в Україні 
та методики оцінки їх ефективністю. Визначено, що постає гостра необхідність розробки 
окремого національного або міжнародного індексу якісної оцінки ефективності політики та 
здійснених заходів з дерегуляції господарської діяльності, що ґрунтувався б на аналітичній 
обробці масиву даних про розвиток бізнесу та економіки країни. Ефективність дерегуляції 
господарської діяльності в Україні на сьогодні варто вважати надзвичайно низькою, котра 
потребує реалізації у турборежимі, особливо в контексті перспектив Європейської інтегра-
ції.Наголошено, що на сьогодні в Україні задекларована та поступово реалізується політика 
дерегуляції господарської діяльності, котра покликана забезпечити комфортні та прозорі 
умови ведення бізнесу. В межах її реалізації щороку декларуються сотні заходів, з яких реалі-
зується близько половини, а їх регуляторний вплив зачасту мінімальний.

Ключові слова: аналіз регуляторного впливу, дерегуляція, ефективність, ліцензування, 
регуляторний акт, умови ведення бізнесу.

Постановка проблеми. Важливою складовою 
економічного розвитку країни є створення ком-
фортних умов для ведення бізнесу, відповідної 
інфраструктури та простору взаємодії суб’єктів 
господарювання і влади. В період становлення 
незалежного ринку України, в 90-тих роках, для 
приборкання стихійного господарювання, уряду 
довелося вводити суттєву кількість обмежень, 
дозволів та інструкцій для бізнесу, котрі, до того 
ж, ґрунтувалися на радянському бюрократичному 
спадку. З часом питання спрощення умов ведення 
бізнесу загострилося, оскільки ринок відкривався 
для закордонного капіталу та потребував потуж-
ної інвестиційної підтримки. В результаті, вже 
у 1998 році виникла гостра потреба в перегляді 
регуляторної політики країни та проголошенні 
дерегуляції. До сьогоднішнього часу постійно 
відбувається скасування багатьох регуляторних 

актів у сфері господарської діяльності або їх осу-
часнення. Однак часто натомість скасованим при-
ймаються нові нормативні акти та обмеження, 
ефективність яких викликає сумніви, а аналіз 
регуляторного впливу виглядає поверховим. Від-
повідно, постає необхідність в оцінці ефектив-
ності конкретних кроків з дерегуляції господар-
ської діяльності в Україні. 

Мета дослідження полягає у висвітленні комп-
лексу заходів з дерегуляції господарської діяль-
ності, що заплановані та фактично здійснені в 
Україні для цілей встановлення ефективності 
регуляторної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання дерегуляції господарської діяльності 
широко розкриті у вітчизняних наукових працях на 
різних етапах розвитку економічних відносин в Укра-
їні та розкривають аспекти саме своєї сучасності,  
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а тому, із розвитком ринку, не втрачають своєї 
актуальності. Серед комплексу досліджень осо-
бливої уваги заслуговують праці таких науковців 
як: Лесько О.Й., Глущенко Л.Д., Мещерякова Т.К., 
Сафронова О.М., Сергійко О.В., Швайка Л.А., 
Кураташвілі А.А. та багатьох інших.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стартом дерегуляції господарської діяльності 
варто вважати 1998 рік, в якому було ухвалено 
Указ Президента України «Про усунення обме-
жень, що стримують розвиток підприємницької 
діяльності» від 03.02.1998 № 79/98 [1]. Даним 
Указом визначено, що дерегулювання має стати 
одним із пріоритетних напрямів реформування 
державного регулювання економікою та комплекс 
заходів щодо його реалізації. Також встановлено, 
що: «під дерегулюванням слід розуміти сукуп-
ність спрямованих на зменшення втручання дер-
жавних органів у підприємницьку діяльність, усу-
нення правових, адміністративних, економічних 
та організаційних перешкод у розвитку підприєм-
ництва заходів». Даний Указ носив декларативний 
та описовий характер, але все ж визначив підва-
лини подальшого розвитку регуляторної політики 
країни. Наступний крок в даному напрямку було 
здійснено у 2000 році шляхом прийняття Указу 
Президента України № 89/2000 «Про запрова-
дження єдиної державної регуляторної політики 
у сфері підприємництва» та Постанов Кабінету 
Міністрів України від 06.05.2000 № 767 «Про 
затвердження методичних рекомендацій щодо 
підготовки обґрунтування проектів регуляторних 
актів» [2] та від 31.07.2000 № 1182 «Про затвер-
дження положення про порядок підготовки про-
ектів регуляторних актів» [3].

Однак, справжнім фундаментальним кроком 
в напрямку дерегуляції стало прийняття Закону 
України від 11.09.2003 № 1160 «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності» [4], котрий чинний, хоч і з масою 
правок, і на сьогодні. Даним Законом зафіксовано 
сутність державної регуляторної політики, регу-
ляторного акту, регуляторної діяльності, а голо-
вне – встановлено обов’язковість та процедурні 
особливості реалізації аналізу регуляторного 
впливу відносно проектів нових регуляторних 
актів. Такий аналіз має готуватися разом із про-
ектом регуляторного акту, до його оприлюднення 
та включати наступні складові:

– конкретизацію проблеми, що вирішується 
проектом регуляторного акту та обґрунтування 
того, що дана проблема не може бути вирішена 
ринковими механізмами, без втручання держави;

– обґрунтувати потребу в новому регулятор-
ному акті, а не можливість коригування існуючих; 

– розрахунок економічної ефективності регу-
ляторного акту з позиції суб’єктів господарю-
вання та держави;

– деталізацію цілей та задач регуляторного акту, 
визначення альтернативних шляхів їх досягнення;

– оцінку впливу внутрішніх та зовнішніх ризи-
ків для суб’єктів господарювання в умовах запрова-
дження пропонованого проекту регуляторного акту;

– встановлення критеріїв та показників діє-
вості регуляторного акту тощо [4].

В умовах децентралізації влади в Україні, 
у 2014 році, до зазначеного Закону було вне-
сено суттєві зміни та доповнення, що перенесли 
значну частку регуляторних функцій на органи 
місцевого самоврядування, а на центральному 
рівні створено Державну регуляторну службу 
України. Місією даної Служби є захист суб’єктів 
господарювання від надмірного адміністратив-
ного тиску, а метою - недопущення ухвалення 
економічно недоцільних та неефективних регу-
ляторних актів, зменшення втручання державних 
органів у господарську діяльність. На сьогодні 
дана Служба є ефективною платформою обгово-
рення та налізу проектів регуляторного впливу, 
збору пропозиції від суб’єктів господарювання, 
громадськості, профільних організацій та асоці-
ацій тощо. У своїй діяльності Державна регуля-
торна служба України керується Рекомендаціям 
з питань регуляторної політики та державного 
управління (С(2012)37) Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку (ОЕСР/OECD), 
що має забезпечити перспективну гармонізова-
ність регуляторного поля з нормами Всесвітньої 
торгівельної асоціації та Європейського Союзу. 
Повноваження та завдання даної служби реалі-
зуються у сферах:

– державної регуляторної політики;
– дерегуляції господарської діяльності;
– державного нагляду (контролю);
– системи ліцензування, в т.ч. її дозвільна  

складова.
Відповідно до цих напрямків сформовано і 

стратегічні цілі діяльності Державної регулятор-
ної служби України. Щорічно службою розробля-
ються та оприлюднюються плани з дерегуляції, а 
після завершення року – звіти про їх виконання. 
Так, згідно плану заходів щодо дерегуляції госпо-
дарської діяльності на 2020-2022 роки [5] передба-
чено виконання центральними органами виконав-
чої влади 111 заходів, котрі на сьогодні виконані 
частково (табл. 1).
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Як видно з даних таблиці, багато органів вико-
навчої влади не виконують свої плани в частині 
дерегуляції, що негативно позначиться на всій 
регуляторній політиці країни. Та й загальна ефек-
тивність плану виконання заходів з дерегуляції на 
рівні 60% також є недостатньою, не зважаючи на 
те, що плановий період ще не завершено. 

Одним із важливих аспектів регуляторної полі-
тики є ліцензування господарської діяльності, 
особливо його дозвільна складова. На сьогодні 
основним (але не єдиними) уповноваженим орга-
ном з ліцензування в Україні виступає Державна 
регуляторна служба, а ліцензуванню підлягає 
32 види господарської діяльності [6, 7]. Однак, 
окремого плану скорочення кількості регуля-
торних актів для даної служби не передбачено, 
оскільки нею здійснюється загальна координація 
реалізації регуляторної політики. Так, в частині 
дозвільної діяльності спеціалістами даної служби 
в ході інвентаризації нормативного поля встанов-
лено, що фактично ліцензується 40 видів госпо-
дарської діяльності, і 22 з них передбачають ліцен-
зування 161 підвиду бізнесу. Крім того, проблема 
правової невизначеності присутня і в дозвільній 
системі поза межами ліцензування, оскільки сьо-

годні нараховується та видається 379 дозвільних 
документів без визначеного правового статусу [8]. 

Відсутність системності в галузі реалізації 
регуляторної політики виникає на підставі широ-
кої автономії органів місцевого самоврядування 
та центральних органів виконавчої влади різних 
галузей в частині регулювання окремих видів та 
аспектів підприємницької діяльності. В резуль-
таті, за даними експериментального аналізу про-
веденого Державною регуляторною службою, у 
365 випадках з 661 (понад 55%) в ході взаємодії 
суб’єктів господарювання та державних органів 
в частині дозвільної діяльності відбувалося (та/
або) створення додаткових бар’єрів для бізнесу, 
зайвих фінансових та часових втрат бізнесу, низь-
кої якості регуляторного поля, непрозорості регу-
лювання, неоднозначності тлумачення норм і пра-
вил діяльності суб’єктів господарювання, а також 
неправильного застосування інструментів дер-
жавного регулювання [8]. Тобто, система дозвіль-
ної діяльності виявляється неефективною.

Для цілей забезпечення ефективності реаліза-
ції регуляторної політики Державна регуляторна 
служба співпрацює з офісом ефективного регу-
лювання BRDO (англ. Better Regulation Delivery 

Таблиця 1
Виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на 2020-2022 роки

№ 
п/п

Відповідальна  
установа

Кількість 
запланованих заходів

Кількість 
виконаних заходів

% виконання 
плану

1 Міністерство економіки України 32 19 59

2 Міністерство інфраструктури 
України 19 11 58

3 Міністерство розвитку громад  
та територій України 14 12 86

4 Міністерство захисту довкілля  
та природних ресурсів України 12 6 50

5 Міністерство охорони здоров’я 
України 9 3 33

6 Міністерство фінансів України 4 3 75

7 Міністерство внутрішніх справ 
України 3 2 67

8 Центральні органи виконавчої влади 1 1 100
9 Антимонопольний комітет України 1 1 100

10 Міністерство культури та 
інформаційної політики України 1 0 0

11 Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України 1 0 0

12 Державне агентство України з 
управління зоною відчуження 1 0 0

13 Національна рада з питань 
телебачення і радіомовлення 1 0 0

14 Інші 10 7 70
15 Всього 109 65 60
Джерело: розробка автора на основі аналізу [5].
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Office – BRDO) – незалежним експертно-аналітич-
ний центром, який фінансується міжнародними 
донорами, насамперед Європейським Союзом. 
В рамках такої співпраці BRDO запропоновано 
проект «PROДіалог», котрий має забезпечити таке 
регуляторне поле, котре буде прийнятним для біз-
несу та ефективним для держави [9]. «Діалог» реа-
лізується у кілька послідовних етапів:

– підготовка «зелених книг» - своєрідних ана-
літичних звітів в різних сферах державного регу-
лювання діяльності суб’єктів господарювання, 
котрі містять опис проблем у досліджуваній сфері, 
виявлення дефектів регуляторної діяльності, про-
позиції щодо вирішення означених проблем, 
огляд та прогноз загальних тенденцій в сегменті, 
комплексні висновки, аналітико-статистичні дані 
в досліджуваному сегменті. На сьогодні підгото-
вано та опубліковано 65 зелених книг;

– проведення он-лайн консультацій з бізнесом 
та державними уповноваженими установами. На 
сьогодні проведено 53 таких он-лайн консультації;

– проведення національного круглого столу;
– проведення регіональних круглих столів. На 

сьогодні проведено 39 національних та регіональ-
них круглих столів;

– підбиття підсумків консультацій;
– формування білої книги – комплексу заходів 

із усунення виявлених проблем, що включає кон-
кретні пропозиції щодо відміни чи вдосконалення 
регуляторних актів. На сьогодні підготовано три 
білих книги;

– внесення до уповноважених комітетів Верхо-
вної Ради України або органів виконавчої влади 
обґрунтованого пакету змін із аналізом регуля-
торного впливу. На сьогодні комплексних пакетів 
змін не підготовлено [9].

Проект «PROДіалог» має стати ефективним 
інструментом не просто оптимізації регулятор-
ного поля, а тим полем, який забезпечить його 
відповідність сучасним потребам суб’єктів гос-
подарювання. Ефективність регуляторної полі-
тики та заходів з дерегуляції традиційно оціню-
ють за кількісними показниками, а саме обсягом 
скасованих чи переглянутих регуляторних актів. 
Якісним показником, котрий характеризує ефек-
тивність регуляторної політики традиційно 
виступав рейтинг Doing Business, переважно 
в регіональному розрізі з позиції динаміки не 

просто займаних місць у рейтингу, а оціночних 
поінтів (балів). Однак, у 2021 році світовий банк 
заявив, що методика формування рейтингу Doing 
Business не відповідає сучасним умовам та має 
певні недоліки, а тому публікування цього рей-
тингу припиняється. Якісний показник-аналог 
світового рівня та надійної якості на сьогодні ще 
не сформовано, а тому процедури оцінки ефек-
тивності заходів з дерегуляції на сьогодні позбав-
лені важливої усталеної складової. ЇЇ альтерна-
тивою можуть стати експертні думки фахівців в 
галузі залучення інвестицій та капіталу, резуль-
тати соціологічних опитувань власників та керів-
ників новостворених підприємств, інтегровані 
аналітичні індекс тощо. Тимчасовими аналогами 
можуть виступити Індекс сприйняття корупції 
(Transparency International: «CPI») та Індекс еко-
номічної свободи («Heritage Foundation») [10], 
котрі однак не забезпечують той рівень аналітич-
ності, що необхідний для комплексної оцінки. 
Отже, постає гостра необхідність розробки окре-
мого національного або міжнародного індексу 
якісної оцінки ефективності політики та здій-
снених заходів з дерегуляції господарської діяль-
ності, що ґрунтувався б на аналітичній обробці 
масиву даних про розвиток бізнесу та економіки 
країни.

Висновки. На сьогодні в Україні задекларо-
вана та поступово реалізується політика дерегу-
ляції господарської діяльності, котра покликана 
забезпечити комфортні та прозорі умови ведення 
бізнесу. В межах її реалізації щороку деклару-
ються сотні заходів, з яких реалізується близько 
половини, а їх регуляторний вплив зачасту міні-
мальний. Єдина методика якісної оцінки ефек-
тивності дерегуляції господарської діяльності 
в Україні на сьогодні відсутня, а її складова, 
що готувалася світовим банком (рейтинг Doing 
Business) тимчасово відсутня. Оцінювати заходи 
з дерегуляції виключно з позиції кількості фактів 
їх здійснення не доречно, а оцінка нормативного 
поля експериментальним шляхом демонструє 
його недосконалість у 55% застосування. Тому, 
ефективність дерегуляції господарської діяль-
ності в Україні на сьогодні варто вважати над-
звичайно низькою, котра потребує реалізації у 
турборежимі, особливо в контексті перспектив 
Європейської інтеграції.
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Vozna Yu.I. ECONOMIC ACTIVITY DEREGULATION EFFICIENCY IN UKRAINE
The country’s regulatory policy determines the business environment. The article studies the genesis of the 

regulatory policy in Ukraine, the stages of development of its key components, as well as its current legislative 
framework. The creation of comfortable conditions for doing business, appropriate infrastructure and space 
for businesses-government interaction are important components of the country’s economic development. In 
the 1990’s, during the establishment of the independent market in Ukraine, the government had to impose 
a significant number of restrictions, permits, and instructions for business, which were based on the Soviet 
bureaucratic legacy, in order to cope with disorderly economic activity. Over time, the issue of simplifying 
business environment has become more acute, as the market has opened up to foreign capital and needed strong 
investment support. The author outlined the foundations of the functioning of state regulatory institutions, the 
main directions of their activities, as well as the forms of implementation of activities that they planned. The 
role, content, meaning and components of procedures for the analysis of regulatory impact of the regulatory 
acts adopted in the field of economic activity are determined. The main plans of short-term activities aimed 
at deregulation and the extent of their implementation are outlined. They ways of optimizing the range of 
regulatory acts in force in Ukraine and methods for assessing their effectiveness are identified. It is established 
that there is an urgent need to develop a separate national or international index of quality assessment of 
policy efficiency and measures to deregulate economic activity, which would be based on analytical processing 
of data on the country’s business and economic development. The economic activity deregulation efficiency in 
Ukraine should be considered extremely low, thus requiring implementation at an accelerated pace, especially 
in the context of the European integration prospects. It is emphasized that the economic activity deregulation 
policy is declared and is being gradually implemented in Ukraine, which is aimed at providing comfortable 
and transparent business environment in Ukraine. Hundreds of measures are declared each year as part of this 
policy, with about half being implemented, and their regulatory impact is often minimal.

Key words: regulatory impact analysis, deregulation, efficiency, licensing, regulatory act, business 
environment.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

У статті досліджено нормативно-правову базу забезпечення реформи та трансформа-
цій сфери охорони здоров’я України. Узагальнено теоретичні підходи до класифікації зако-
нодавства в галузі охорони здоров’я (законодавство, що базується на міжнародно-правових 
нормах; норми національного законодавства; норми законодавства щодо визначення регіо-
нальних особливостей реагування галузі охорони здоров’я на сучасні виклики). Відповідно до 
ключових пріоритетів прискорення досягнення завдань цілей сталого розвитку(ЦСР), виді-
лено стратегічні завдання та оперативні цілі досягнення міцного здоров’я і благополуччя. 
Визначено відповідність ЦСР Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та запропонована 
система нормативно-правового забезпечення розвитку охорони здоров’я. На основі систе-
матизації діючої нормативно-правової бази виділено міжнародний (Цілі сталого розвитку, 
Угода про асоціацію, Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС та ін.), націо-
нальний (Національна економічна стратегія, Стратегія економічної безпеки, Стратегія із 
створення безбар’єрного простору, Стратегія людського розвитку, Національна стратегія 
у сфері прав людини та ін.) та регіональний рівні (Державна стратегія регіонального роз-
витку, стратегії, комплексні обласні програми, галузеві програми, обласні програми, обласні 
цільові соціальні програми) системи нормативно-правового забезпечення розвитку сфери 
охорони здоров’я. На основі дослідження системи нормативно-правового забезпечення розви-
тку охорони здоров’я в Україні виділено принципи (захист прав людини, верховенство права, 
належне врядування, участь громадськості, бізнесу та соціальних партнерів, інтеграція 
політики та управління, використання найкращих з наявних знань, принцип запобігання) та 
основні стратегічні вектори (розвиток, безпека, відповідальність) забезпечення високоякіс-
ної та ефективної державної політики України у сфері охорони здоров’я.

Ключові слова: охорона здоров’я, законодавча база, нормативно-правове забезпечення, 
програма, стратегія.

Постановка проблеми. Узгодженість та про-
зорість законодавчого забезпечення кожної сфери 
(галузі) економіки країни дозволяє швидко та 
ефективно приймати рішення на всіх рівнях 
публічного управління. Сфера охорони здоров’я – 
це сфера, яка зосереджена на безпеці та здоров’ї 
населення всієї країни, тому велика кількість зако-
нодавчих актів регулюють різні боки її розвитку. 
Актуальним залишається імплементація законо-
давчої національної бази до норм Європейського 
Союзу, а також інтеграція глобальних принципів 
сталого розвитку в сучасному нормативному полі 
системи охорони здоров’я України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В теорії права та публічного управління є низка 
підходів, які стосуються впорядкування сукуп-
ності нормативно-правових актів. І. Сенюта про-
понує систематизувати закони за предметом пра-
вового регулювання і виділити групи законів [1].  
О. Клименко пропонує класифікувати законо-
давство про охорону здоров’я за інститутами [2]. 

З. Гладун, розкриваючи зміст адміністративно-
правових норм у сфері охорони здоров’я насе-
лення, поділяє останні за різними ознаками [3]. 
С. Стеценко виокремлює три критерії для кла-
сифікації джерел медичного права: юридична 
сила; предмет регулювання; характер правового 
регулювання [4]. Інші науковці Клименко П. [5], 
Орлова Н. [6-7], Попова Т. [7], Устимчук О. [8] 
розглядають загальні історичні підходи до кла-
сифікації нормативно-правового забезпечення 
у сфері охорони здоров’я в конкретних умовах 
реформування та трансформацій галузі.

Постановка завдання. Метою статті є сис-
тематизація нормативно-правового забезпечення 
у сфери охорони здоров’я за рівнями публічного 
управління в умовах глобалізації та євроінтеграції 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Правове регулювання системи охорони здоров’я 
здійснюється Конституцією України, Основами зако-
нодавства України про охорону здоров’я, Законами 
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України «Про забезпечення санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення», «Про захист насе-
лення від інфекційних хвороб», «Про запобігання 
захворюванню на синдром набутого імунодефіциту 
(СНІД) та соціальний захист населення», «Про 
боротьбу із захворюванням на туберкульоз», «Про 
психіатричну допомогу», «Про лікарські засоби» 
та іншими законодавчими актами, прийнятими від-
повідно до них. Так, стаття 49 Конституції Укра-
їни гарантує право кожного на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхування. Консти-
туційне право на охорону здоров’я дає змогу кож-
ному дієздатному громадянину самостійно обирати 
законні шляхи і засоби для досягнення стану повного 
фізичного і соціального благополуччя [9]. 

Також право на охорону здоров’я регламенту-
ється ст. 283 Цивільного Кодексу (ЦК) України, 
де зазначається, що охорона здоров’я забезпечу-
ється системною діяльністю державних та інших 
організацій, передбаченою Конституцією Укра-
їни та законом. Керівними принципами задля 
забезпечення високоякісної та ефективної сис-
теми охорони здоров’я в Україні є: захист прав 
людини; верховенство права; належне врядуван-
нят на всіх рівнях державного управління; участь 
громадськості, бізнесу та соціальних партнерів; 
інтеграція політики та управління; використання 
найкращих з наявних знань, які покладено у різні 
нормативні акти щодо розвитку системи охорони 
здоров’я України.

Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ) класифікує законодавство, що стосується 
системи охорони здоров’я на основі шести ком-
понентів: медична допомога та медичні послуги, 
трудові ресурси охорони здоров’я, інформаційні 
системи охорони здоров’я, фінансування (сис-
теми охорони здоров’я), доступ до основних 
лікарських засобів і медичних виробів, лідерство/
управління (рис.1.) [5]. 

Враховуючи правоінтеграційні процеси, що від-
буваються в Європі та світі, участь України у них, 
виділимо наступну класифікацію законодавства у 
сфері охорони здоров’я: законодавство, що базу-
ється на міжнародно-правових нормах (міжнарод-
ний рівень); норми національного законодавства 
(національний рівень); норми законодавства щодо 
визначення регіональних особливостей реагування 
галузі охорони здоров’я на сучасні виклики (регіо-
нальний рівень). Виходячи з цього, проведемо ана-
ліз основних законодавчих нормативних актів на 
різних рівнях державного управління.

У межах міжнародно-правових норм, що сто-
суються тих чи інших питань у сфері охорони 
здоров’я, відносять Загальну декларацію прав 
людини 1948 р.; Міжнародний пакт про гро-
мадські та політичні права 1966 р.; Міжнарод-
ний пакт про економічні, соціальні та культурні 
права 1966 р., положення Міжнародної конвенції 
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 
1966 р., Конвенції про ліквідацію всіх форм расо-
вої дискримінації щодо жінок 1979 р., Конвенції 
про права дитини 1989 р., Конвенції про права 
осіб з інвалідністю 2006 р.; Статут ВООЗ, Між-
народні медико-санітарні правила 2005 р., Рам-
кову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну 
2006 р., Європейську конвенцію про захист прав 
людини і основних свобод 1950 р.; Європейську 
соціальну хартію 1996 р., Конвенцію Ради Європи 
про підроблення медичної продукції та подібні 
злочини, що загрожують охороні здоров’я, 2011 р. 

Основними міжнародними документами у 
сфері охорони здоров’я є Алма-Атинська декла-
рація ВООЗ з первинної медико-санітарної допо-
моги, Оттавська хартія зі зміцнення здоров’я, 
Рамкова конвенція ВООЗ боротьби проти тютюну, 
Міжнародні медико-санітарні правила, Політична 
декларація Ріо-де-Жанейро щодо соціальних 
детермінантів, Резолюція Генеральної Асамблеї 
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Рис. 1. Класифікація законодавства в галузі охорони здоров’я за ВООЗ
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ООН з профілактики та контролю за неінфек-
ційними хворобами, Європейський план дій з 
посилення потенціалу та послуг громадського 
здоров’я, Гельсінська заява щодо здоров’я у всіх 
політиках [10].

Низку статей Угоди про досягнення цілей ста-
лого розвитку в Україні (ЦСР) сформульовано 
так, що їх сутність відображає принципи розви-
тку ефективної системи сфери охорони здоров’я. 
Умовно, основні напрями положень Угоди про 
асоціацію, що стосуються охорони здоров’я, такі: 
лібералізація торгівлі та питання громадського 
здоров’я; питання інтелектуальної власності та 
громадське здоров’я; регуляторна адаптація; 
питання співробітництва у сфері громадського 
здоров’я. Останній напрям (питання співробітни-
цтва у сфері громадського здоров’я) стосується 
законодавства України у сфері охорони здоров’я. 
Зокрема, це: зміцнення системи охорони здоров’я 
України та її потенціалу шляхом упровадження 
реформ, подальшого розвитку первинної медико-
санітарної допомоги та навчання персоналу; попе-
редження та контроль інфекційних хвороб; якість 
і безпечність субстанцій людського походження, 
зокрема крові, тканин і клітин: соціальні чинники, 
що впливають на громадське здоров’я, – тютюно-
паління, алкоголізм, тощо. 

В основі рамкової політики в галузі охорони 
здоров’я в Європі – «Здоров’я-2020», прийнятої 
Європейським регіональним комітетом ВООЗ 
в 2012 р., лежить зміцнення здоров’я та добро-
буту. Політика «Здоров’я-2020» орієнтована на 
цінності та докази, що дозволяє використовувати 
стратегічний підхід до досягнення цієї мети. Полі-
тика «Здоров’я-2020» представляє безліч доказів, 
наприклад, про соціальні детермінанти здоров’я. 
Вона наголошує на потребі залучення політиків, 
професіоналів і представників громадянського 
суспільства для зміцнення здоров’я та зменшення 
нерівностей у сфері охорони здоров’я в рамках 
застосування підходу залучення всього суспіль-
ства та загальноурядового підходу. 

Меморандум про взаєморозуміння між Украї-
ною та Європейським Союзомратифіковано Зако-
ном України 2020 р. № 825-IX «Про ратифікацію 
Меморандуму про взаєморозуміння між Украї-
ною як Позичальником та Європейським Союзом 
як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як 
Позичальником та Національним банком України 
як Агентом Позичальника та Європейським Сою-
зом як Кредитором (щодо отримання Україною 
макрофінансової допомоги Європейського Союзу 
у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро)» [11-12].

Метою Меморандуму є надання доступу Україні 
до макрофінансової допомоги у контексті пандемії 
COVID-19 (у розмірі до 1,2 млрд. євро у вигляді 
кредиту). Вказана допомога забезпечує полег-
шення зовнішніх фінансових обмежень для Укра-
їни; поліпшення її платіжного балансу та забез-
печення бюджетних потреб; посилення її позиції 
за валютними резервами та допомога у подоланні 
поточної зовнішньої та фінансової вразливостей. 

Починаючи з 2014 року Європейський Союз 
(ЄС) та європейські фінансові інституції мобілі-
зували безпрецедентний пакет кредитів та гран-
тів обсягом понад 17 млрд. євро, а також запро-
понували у 2021 році двосторонню фінансову 
допомогу в рамках Інструменту сусідства, роз-
витку та міжнародного співробітництва (NDICI) 
для підтримки ключових реформ та імплемен-
тації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону 
вільної торгівлі. Як показує аналіз основних нор-
мативно-правових актів України у галузі регулю-
вання медичних послуг, її нормативно-правова 
база потребує оновлення, а сама система охорони 
здоров’я – значного перетворення у бік посилення 
соціальної відповідальності як суб’єкта, так і 
об’єкта медичного обслуговування. 

До норм національного законодавства України 
можна віднести Національну економічну страте-
гію, Стратегію економічної безпеки, Стратегію 
із створення безбар’єрного простору, Стратегію 
людського розвитку, Національну стратегію у 
сфері прав людини та ін.

Національну економічну стратегію на період 
до 2030 року затверджено постановою Кабі-
нету міністрів України (КМУ) від 03 березня 
2021 №179. Вказаним документом окреслено 
довгострокову економічну візію, принципи і цін-
ності, ключові напрями економічного розвитку та 
за кожним з 20 напрямів – стратегічні цілі, шляхи 
їх досягнення з урахуванням наявних і потенцій-
них викликів і бар’єрів, а також основні завдання 
державної економічної політики та цільові інди-
катори на період до 2030 року [13].

Стратегію економічної безпеки України на 
період до 2025 року, яка визначає шляхи досяг-
нення цілей і реалізації пріоритетів національних 
інтересів у сфері забезпечення економічної без-
пеки, затверджено Указом Президента України від 
11 серпня 2021 року № 347/2021.

Метою вказаного документу є визначення стра-
тегічного курсу у сфері забезпечення економічної 
безпеки, спрямованого на реалізацію Стратегії 
національної безпеки України «Безпека людини – 



25

Механізми публічного управління

безпека країни», затвердженої Указом Президента 
України від 14 вересня 2020 року № 392.

Відповідно до вищевказаного документу «Людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека – найвища соціальна цінність в Україні. Реа-
лізація цієї норми Конституції України – головна ціль 
державної політики національної безпеки» [14].

У контексті забезпечення національних еко-
номічних інтересів України реалізація Стратегії 
зорієнтована, зокрема, на досягнення Цілей ста-
лого розвитку України на період до 2030 року, 
затверджених Указом Президента України від 
30 вересня 2019 року № 722.

З метою подальшого розвитку системи громад-
ського здоров’я, узгодження законодавства Укра-
їни зі світовими та європейськими стандартами 
у сфері протидії інфекційним та неінфекційним 
захворюванням у листопаді 2019 року ухвалено 
низку нормативно-правових документів, зокрема: 

Стратегію та план заходів щодо забезпечення 
біологічної безпеки та біологічного захисту 
за принципом «Єдине здоров’я» на період до 
2025 року (розпорядження КМУ від 27 листопада 
2019 №1416-р). Заходи мають підвищити рівень 
біологічної безпеки та біологічного захисту в Укра-
їні. Пріоритетом є узгодження українського законо-
давства з нормами міжнародного права (передусім 
ЄС) у сфері біобезпеки та біозахисту [15]; 

Стратегію та план заходів щодо розвитку іму-
нопрофілактики та захисту населення від інфек-
ційних хвороб. Заходи мають підвищити при-
хильність населення до вакцинації, посилити 
ефективність системи нагляду за інфекційними 
захворюваннями та сприяти збільшенню показни-
ків охоплення щепленнями (розпорядження КМУ 
від 27 листопада 2019 № 1402-р) [16];

Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/ 
СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на 
період до 2030 року, яка сприятиме подоланню 
епідемій ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та вірусних 
гепатитів В та С (розпорядження КМУ від 27 лис-
топада 2019 № 1415-р) [17].

Наказом МОЗ України затверджено «Дорожню 
карту з впровадження вакцин від гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, проведення масової 
вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в 
Україні в 2021-2022 роках». Основним завданням 
Дорожньої карти з вакцинації протягом 2021-
2022 років є охоплення вакцинацією проти коро-
навірусної хвороби COVID-19 щонайменше 50 % 
населення України (20,9 млрд. громадян). Вод-
ночас, впровадження програми з вакцинації зна-
чною мірою залежить від доступності вакцин.

У сфері охорони здоров’я поширені документи 
щодо регіонального розвитку охорони здоров’я. 
До нормативно-законодавчої бази, яка розробля-
ється та затверджується безпосередньо на рівні 
регіонів, відносяться: стратегії, комплексні обласні 
програми, галузеві програми, обласні програми, 
обласні цільові соціальні програми та ін.

Механізм виконання програм передбачає, 
зокрема, реалізацію заходів щодо централізованого 
планування витрат на засадах програмно-цільового 
підходу з метою розвитку медичного обслугову-
вання пацієнтів в умовах спеціалізованих закладів 
охорони здоров’я третинного рівня та закладів охо-
рони здоров’я обласного значення (комунальних 
некомерційних підприємств), закладів вторинного 
та первинного рівнів за умови їхньої взаємодії із 
медичними закладами вищої освіти та науково-
дослідними інститутами Національної академії 
наук України на засадах поступового створення в 
регіонах «єдиного медичного простору».

Державна стратегія регіонального розвитку на 
2021-2027 роки затверджена постановою КМУ від 
5 серпня 2020 № 695 [18] та розроблена на вико-
нання Указу Президента України від 20 вересня 
2019 №713«Про невідкладні заходи щодо забез-
печення економічного зростання, стимулювання 
розвитку регіонів та запобігання корупції» [19], 
відповідно до Закону України «Про засади дер-
жавної регіональної політики» від 5 лютого 
2015 № 156-VIII [20] постанови Кабінету Міні-
стрів України від 11 листопада 2015 року «Про 
затвердження Порядку розроблення Державної 
стратегії регіонального розвитку України і плану 
заходів з її реалізації, а також проведення моніто-
рингу та оцінки результативності реалізації зазна-
чених Стратегії і плану заходів» [21].

Систематизація нормативно-правового забез-
печення розвитку охорони здоров’я, яке включає 
три рівні (міжнародний, національний, регіональ-
ний), представлений на рис. 2. Реалізація зазна-
чених положень надасть змогу реалізувати цілі 
сталого розвитку України та прискорить її шлях 
до Європейського Союзу.

Висновки. Функціонування  та подальший роз-
виток нормативно-правового механізму забезпе-
чення сфери охорони здоров’я залежить від дієвих 
інститутів в цієї сфері та виконання зобов’язань 
всіх зацікавлених осіб. А також, подальший роз-
виток сфери охорони здоров’я залежить від ско-
рішого подолання наслідків війни та загроз від 
інфекційних та інших захворювань, збалансова-
ної співпраці міжнародних на українських інсти-
туцій  на всіх рівнях публічного управління.
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Національна стратегія у сфері прав людини. Мета - забезпечення пріоритетності прав і свобод 
людини як визначального чинника у процесі формування та реалізації державної політики 

Цілі сталого розвитку. Мета – міцне здоров’я і благополуччя (зменшення рівня смертності, 
кількості хворих, скорочення кількості смертей жінок та чоловіків від цереброваскулярниххвороб, 
унаслідок транспортних нещасних та ін ) 

Угода про асоціацію. Мета – співробітництво в галузі охорони здоров’я з метою підвищення рівня 
його безпеки та захисту здоров’я людини як передумови сталого розвитку та економічного 
зростання 

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС. Мета – надання доступу Україні до 
макрофінансової допомоги у контексті пандемії COVID-19 
 

План дій щодо профілактики та контролю за неінфекційними захворюваннями в 
Європейському регіоні ВООЗ на 2016–2025 рр. Мета – скорочення передчасної смертності, 
зменшення тягаря захворювань, поліпшення якості життя та вирівнювання показників очікуваної 
тривалості здорового життя в усьому світі 
 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Мета – забезпечення національних 
інтересів для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних 
прав і свобод людини і громадянина  

Національна економічна стратегія. Мета – створення можливостей для українців в кількох 
напрямах стратегії, регіональний розвиток, цифрова економіка, якість життя.  
 

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року. Мета - визначення стратегічного 
курсу у сфері забезпечення економічної безпеки,  

Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. 
Мета - створення безперешкодного середовища для всіх груп населення шляхом інтегрування 
фізичної, інформаційної, цифрової,  освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики. 
 

Стратегія людського розвитку. Мета – забезпечення національної безпеки України, проведення 
моніторингу, ефективного планування, належного оцінювання соціальних інвестицій у людський 
потенціал. 

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Мета -  досягнення ефективності 
використання державних ресурсів у територіальних громадах та регіонах в інтересах людини, 
єдності держави, сталого розвитку  
 

програми та проекти регіонального розвитку; регіональні стратегії розвитку та плани заходів з їх 
реалізації; державні програми щодо розвитку транскордонного співробітництва, соціально-
економічного розвитку окремих територій, угоди щодо регіонального розвитку тощо. 
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Рис. 2. Нормативно-правове забезпечення розвитку охорони здоров’я України
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Havrychenko D.H. REGULATORY AND LEGAL MECHANISM 
TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF HEALTHCARE IN UKRAINE

The article examines the legal framework for reform and transformation of health care in Ukraine. 
Theoretical approaches to the classification of health care legislation are summarized (legislation based on 
international law; national law; legislation on determining the regional specifics of health care response 
to modern challenges). In line with the key priorities of accelerating the achievement of the Sustainable 
Development Goals (SDGs), the strategic goals and operational goals of achieving good health and well-
being have been identified. The compliance of the CSB with the Association Agreement between Ukraine and 
the EU has been determined and a system of normative and legal support for the development of health care 
has been proposed. Based on the systematization of the current legal framework, international (Sustainable 
Development Goals, Association Agreement, Memorandum of Understanding between Ukraine and the EU, 
etc.), national (National Economic Strategy, Economic Security Strategy, Barrier-Free Strategy, Strategy 
human development, the National Strategy in the field of human rights, etc.) and the regional level (State 
Strategy for Regional Development, strategies, integrated regional programs, sectoral programs, regional 
programs, regional targeted social programs) systems of regulatory and legal support for health care 
development . Based on the study of the system of legal support for the development of health care in Ukraine, 
the principles (protection of human rights, rule of law, good governance, participation of public, business and 
social partners, integration of policy and governance, use of best available knowledge, prevention principle) 
and the main strategic vectors (development, security, responsibility) of ensuring high-quality and effective 
government policy of Ukraine in the field of health care.

Key words: health care, legislative base, normative-legal provision, program, strategy.
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ЧАС

У статті розглянуто державну підтримку бізнесу під час військових дій в Україні. Про-
аналізовано основні збитки, завдані бізнесу та цивільному населенню в період ведення бойових 
дій у лютому-березні 2022 року. Досліджено вплив війни на експортний потенціал України, 
шляхом дослідження продажу зернових та інших продуктів, що складали основу експорту 
України. Встановлено, що російське широкомасштабне вторгнення в Україну може бути 
причиною глобальної продовольчої кризи, оскільки від поставок зерна з України залежать 
понад 400 млн людей, проживаючих в країнах Близького Сходу, Північної Африки тощо.

Досліджено, що за лютий-березень 2022 року Україна внаслідок російської агресії втра-
тила близько п’ятсот мільярдів доларів. Проаналізовано загальну картину втрат бізнесу на 
основі діяльності тих підприємств, які продовжили свою роботу в період війни та перепро-
філювалися відповідно потреб споживачів та Збройних сил України. Визначено, що бажання 
українського бізнесу розвиватися є позитивним і вкрай необхідним для відновлення україн-
ської економіки. Досліджено державну підтримку бізнесу через урядові програми, спрямо-
вані та підтримку та розвиток бізнесу й економіки в цілому. Проаналізовано особливості 
державної Програми релокації бізнесу, що являє собою переміщення виробничих потужнос-
тей підприємств на безпечні території. Встановлено, що за період дії даної програми вже 
наявні перші позитивні зрушення у стабілізації роботи підприємств. Запроваджуються нові 
інструменти допомоги бізнесу, серед яких консультаційні центри у містах, що прихистили на 
території громад переміщені із зони бойових дій підприємства. Удосконалюються вже діючі 
інструменти допомоги бізнесу, зокрема, програма пільгового кредитування «5–7–9%». Поряд 
із запровадженням нульової ставки кредитування українських уряд скасував акцизні збори 
при ввезені бензину та дизельного палива в Україну. Досліджено, що дане рішення зупинило 
ризик підняття цін на продовольчі товари, адже логістика є одним із першочергових факто-
рів формування кінцевої ціни товару. 

У підсумку дослідження встановлено, що дії українського уряду у напрямку підтримки біз-
несу є ефективними та результативними та сприяють його поступовому відновленню.

Ключові слова: державна підтримка, державні програми розвитку, бізнес, війна, кредитна 
система. 

Постановка проблеми та її актуальність. 
Війна, що триває в Україні з 2014 року, під час 
якої під окупацією опинилися Крим та Донбас, 
24 лютого 2022 року переросла у широкомасш-
табну війну по всій території України. Ця війна 
назавжди закарбується в нашій історії однією із 
найболючіших подій, а в економіці – початком 
етапу якісно нових підходів до управління еконо-
мікою та бізнесом. Колосальні збитки, які несе під 
час війни бізнес не порівняти з кризою 2008 року 
чи наслідками пандемії COVID-19. Це зміни, до 
яких неможливо так швидко адаптуватися чи при-
йняти. Саме тому уряд України почав створювати 
комфортні умови для розвитку бізнесу, який є 
основою економіки та основним джерело надхо-

дження коштів у бюджет. Дослідження теми дер-
жавної підтримки українського бізнесу у воєнний 
час є своєчасною та актуальною, оскільки успіхи 
на полі бою напряму залежать від стану еконо-
міки та роботи бізнесу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
На пошуки ефективних шляхів вирішення питань 
підтримки бізнесу в Україні під час війни спря-
мовані наукові дослідження багатьох вчених, 
серед яких: Я. Голобородько [1], Є. Пласконь [3], 
Д. Шварц [5] та ін. 

До цієї когорти вчених що займаються пошу-
ком ефективних механізмів державної підтримки 
бізнесу в періоди криз та глобальних загроз,  
долучилися науково-педагогічні працівники 
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та аспіранти кафедри публічного управління, 
менеджменту інноваційної діяльності та дорад-
ництва ННІ неперервної освіти і туризму Націо-
нального університету біоресурсів і природоко-
ристування України, що здійснюють дослідження 
у межах науково-дослідної роботи «Механізми 
формування та реалізації стратегій розвитку тери-
торій в контексті трансформації продовольчої сис-
теми України» (ДР №0121U113571).

Незважаючи на ґрунтовні наукові дослідження 
з підтримки бізнесу у період криз та глобальних 
загроз, нинішня україно-російська війна вима-
гає пошуку дієвих, комплексних механізмів під-
тримки бізнесу, які б ефективно заохочували 
людей до відродження бізнесу, і як результат, від-
родження економіки країни, повернення людей 
на робочі місця. Для створення дієвих механіз-
мів підтримки бізнесу під час війни необхідно 
вивчити наявний стан бізнесу та віднайти мож-
ливі шляхи його державної підтримки.

Отже, відсутність узагальнених проблемно-
орієнтованих досліджень підсилює науковий 
інтерес до подальших теоретичних розвідок за 
даним напрямом наукового пошуку. Актуальність 
дослідження визначається необхідністю вивчення 
наявного стану бізнесу у період війни, пошуку 
шляхів відродження бізнесу та удосконалення 
державної підтримки бізнесу під час ведення вій-
ськових дій.

Метою статті є дослідження наявного стану 
бізнесу у період україно-російської війни та 
пошук шляхів відродження бізнесу через удоско-
налення державної підтримки бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження та 
обґрунтування отриманих наукових результа-
тів. Українська економіка від початку війни втра-
тила приблизно 30-50% виробничих потужностей, 
які знаходились на Сході України. Зруйновані не 
лише великі фабрики й заводи, а й інфраструктура, 
яка забезпечувала життєдіяльність в різних регіо-
нах України. За прогнозами світового банку ВВП 
України може впасти на 45,1%, такого падіння не 
було ніколи за всю історії нашої країни.

За межами України наслідки російського втор-
гнення вже викликали серйозне занепокоєння 
щодо можливої глобальної продовольчої безпеки, 
оскільки в Україні постраждало виробництво зер-
нових, а Україна, як відомо, входить у ТОП-5 екс-
портерів сільськогосподарської продукції світу.

Згідно з даними аналітичної служби Всеукраїн-
ської аграрної ради, світовий експорт соняшнико-
вої олії в 2021-2022 рр. становив 10,9 млн тонн, з 
яких половину – 5,4 млн тонн експортувала Укра-

їна. Друге місце в світі займає Україна за експор-
том ячменю та ріпаку, третє – жита та сорго. Крім 
цього, Україна забезпечує майже 10% від загаль-
ного обсягу світових поставок зерна, що забезпе-
чує близько 400 млн людей у світі. Країни Близь-
кого Сходу та Північної Африки, які є основними 
покупцями української пшениці та кукурудзи стик-
нуться з глобальною продовольчою кризою. 

Також, на основі аналітики інформацій-
них даних світових джерел від війни в Україні 
постраждає і світова економіка, так як більшість 
держав є залежними від російських енергоносіїв 
та газу, а нещодавня відмова від них вдарить по 
економіках багатьох країн. Криза, яка в майбут-
ньому чекає весь світ може стати однією із най-
більших у світовій економіці. Уряди сусідніх 
країн почали допомагати Україні в цей складний 
для держави воєнний час, так як кожна із зарубіж-
них країн прогнозує, що лише швидке закінчення 
війни і перехід до мирного життя можуть запо-
бігти збільшенню руйнівних наслідків для світо-
вої економіки і продовольчої безпеки.

Війна завдала величезної шкоди, українському 
бізнесу, державі, а також мирному населенню. 
Детальніше про втрати, які відбулись в україн-
ській економіці на рис. 1.

На основі вищезазначених даних можемо кон-
статувати, що сумарні втрати України у війні ста-
ном на кінець березня 2022 року сягають близько 
500 млрд. дол. США, з них 80 млрд. – це втрати 
бізнесу, який ці кошти міг би вкласти в розви-
ток економіки, натомість війна зупинила частину 
бізнесу, на відновлення якого знадобляться роки; 
48 млрд. – втрати державного бюджету; 50 млрд. – 
втрати які несе українська економіка через від-
сутність прямих інвестицій; 90,5 млрд. – втрати 
цивільного населення у зв’язку з безробіттям; 
112 млрд. – втрати ВВП у 2022 році; 119 млрд. – 
втрати інфраструктури.

Відслідкувавши структуру діяльності під-
приємств, подану на рис. 2, можемо простежити 
загальну картину втрат бізнесу на підставі відсо-
ткового аналізу діяльності підприємств, зокрема 
і підприємств, які продовжили свою роботу в 
період війни та перепрофілювалися на виробни-
цтво товарів і послуг, необхідних для різноплано-
вого забезпечення Збройних сил України.

Згідно даних, наведених на рис. 2, серед пра-
цюючих 17% це в основному ті підприємства, які 
займаються експортом продукції та працюють 
у продовольчій сфері, так як в основному ці дві 
сфери бізнесу не постраждали від війни. Багато 
компаній були змушені закрити свої офіси на 
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непідконтрольних територіях та перенести свої 
потужності в інші безпечні регіони, проте втрати 
в них теж є. Ті компанії, які були розташовані на 
Сході України, в основному потужні металургійні 
заводи та аграрні компанії змушені були повністю 
призупинити свою діяльність. Виходячи з цього: 
1% підприємств – закрили бізнес, 10% – закрили 
частину офісів, 27% – призупинили діяльність, 
16% – обмежили географію діяльності, 29% – не 
працюють взагалі.

Для того щоб зрозуміти вплив війни на вітчиз-
няний бізнес та економіку достатньо проаналі-
зувати структуру експорту України за минулий 
рік по основним товарам, які експортувались  
(див. рис. 3).

Згідно даних рис. 3, експорт продовольчих 
товарів та інших виробів у 2021 р. складав 67% 
від усього експорту, 12% – мінеральні продукти, 
44% – продовольчі товари та сировина для їх 

виробництва, 4% – деревина та вироби з неї, 
2% – промислові вироби, 5% – продукція хіміч-
ної та пов’язаної з нею галузей промисловості, і 
в основному дані підприємства були розташовані 
на Сході, Півдні та Центрі України – ці регіони 
на сьогодні є найбільш постраждалими. Як відомо 
експорт приносить в країну валюту, яка так необ-
хідна для підтримки стабільності української 
гривні. Аграрний бізнес та металургія є ключо-
вими галузями нашої держави, які приносять 
кошти в бюджет та забезпечують тисячі робочих 
місць. Так за 2021 р. агросектор приніс в Укра-
їну 40% надходжень валютної виручки, проте, на 
березень-квітень 2022 р. українські аграрії відчу-
вають тотальний дефіцит всього – людей, оскільки 
вони пішли обороняти країну; техніки, бо велика 
її частина знищена окупантами чи забрана ними 
як трофеї; пального, бо воно йде першочергово 
на потреби української армії; безпечних посівних 
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Рис. 1. Втрати української економіки під час україно-російської війни 
(станом на березень 2022 року, млрд. дол США)

Джерело [1]  
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Рис. 2. Структура діяльності підприємств України у період війни  
(лютий-березень 2022 року)
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площ, адже поля всіяні снарядами; засобів захисту 
рослин та добрив, на які у аграріїв не вистачає 
обігових коштів та багато інших чинників, які не 
дозволяють належно засіяти поля України цією 
весною.

Розуміючи ситуацію, що склалася в економіці 
України та, зокрема, аграрному секторі, Пре-
зидентом та урядом України прийнято рішення, 
яке підтримано Європейською комісією – під час 
воєнного стану в Україні прибрати на один рік 
всі мита та квоти на український експорт. Такий 
антикризовий крок допоможе стабілізувати ціни 
на ринках Європи, а також допоможе стабілізу-
вати економіку України.

Українському уряду як ніколи потрібно аку-
мулювати свої зусилля і зайнятися підтримкою 
українського бізнесу. Тому, доцільно розпочати 
аналіз з урядової підтримки бізнесу, дослідивши 
ситуацію на ринку кредитування в Україні. Ана-
ліз загальної кількості кредитів, які були видані 
українському бізнесу протягом 2021 р. і в пер-
ший місяць війни 2022 р., дасть можливість оці-
нити як рівень підтримки шляхом кредитування зі 
сторони держави так і бажання бізнесу розвива-
тися та відновлювати свою діяльність. Оскільки, 
беручи кредити у воєнний стан кожен бізнесмен 
бачить майбутнє своєї справи, а отже і своє власне 
майбутнє в Україні (див. рис.4).
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Рис. 3. Структура експорту України за 2021 рік, %
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Вищезазначений графік (рис. 4) демонструє 
бажання українського бізнесу розвиватися, що є 
позитивним і вкрай необхідним для відновлення 
української економіки. Ми можемо констатувати, 
що обсяг кредитів станом на березень 2022 року є 
вищим ніж в березні минулого року, коли в Укра-
їні була відносно стабільна ситуація.

Також не менш важливим в спроможності кре-
дитування є наявність активів у комерційних бан-
ках України, які на основі аналізу даних Мініс-
терства фінансів в березні 2022 р. є вищими на 
9% ніж у березні минулого [3]. Дана статистика 
свідчить про спроможність українських банків 
надавати кредити і саме тому урядом нашої кра-
їни було зроблено кілька важливих дій, які ми 
дослідимо нижче.

В березні цього року розпочалось державна 
Програма релокації бізнесу, яка являє собою пере-
несення виробничих потужностей підприємств на 
безпечні території. За період дії даної програми є 
перші позитивні зрушення. Так, за даними Мініс-
терства економіки України вже близько 178 під-
приємств завершили своє переміщення, а 67 з них 
повністю приступили до роботи на новій терито-
рії. Місцева влада міст, де розмістили свої вироб-
ництва підприємства допомагає їм швидше осво-
їтись, надаючи консультації та трудові, сировинні 
й інші ресурси.

Наступним кроком нашого уряду у відновленні 
бізнесу стало розширення кредитування за про-
грамою «5–7–9%», яка стартувала ще в 2020 році. 

Згідно цієї програми, будь-який бізнес має мож-
ливість отримати кредити під 0%, який діятиме 
впродовж військового стану в Україні та ще місць 
після закінчення війни, а в наступні місяці (роки) 
діятиме ставка 5%.

Термін такого кредитування залежатиме від 
цільового призначення кредиту та його термін 
складає від 3-х до 5-ти років. Результати даної 
програми наведені на рис. 5.

Отож можемо констатувати, що за період 
березня – квітня 2022 р., коли урядом України 
було запроваджено нульову ставка кредитування 
бізнесу кількість підписаних заявок на кредити 
виросла у 1,5 рази в порівнянні з тим самим періо-
дом минулого року. Дана статистика свідчить про 
результативність даної програми і про бажання 
бізнесу України відновлювати свою діяльності 
навіть в період військових дій в Україні. Це під-
тверджено і під час круглого столу «Кредитування 
бізнесу в умовах воєнного стану», де науковці та 
фахівці кредитного ринку підтвердили зростання 
заявок за програмою на млрд. грн., проте, торкну-
лися вони і проблеми – нерегулярної сплати дер-
жавою коштів за програмою «5–7–9» за нульовою 
ставкою.

Наступним дослідимо основні сфери діяль-
ності, які використовують програму «5–7–9» по 
максимуму і беруть кредити на відновлення своєї 
діяльност (див. рис. 6)

Найбільше кредитів було надано підпри-
ємствам, які працюють у сфері сільського   
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Рис. 5. Результати державної програми кредитування бізнесу програмою «5–7–9»  
за період 1 квітня 2021 – 8 квітня 2022 рр. 
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господарства (45%), так як українські аграрії є 
одними із перших, хто має займатися відновлен-
ням економіки.

Також доцільно дослідити структуру кредит-
ного портфелю наданих кредитів на розвиток біз-
несу в Україні станом на 8 квітня 2022 р. (рис. 7).

З діаграми (рис.7) можемо зробити висновки, 
що в основному надані кредити українськими 
банками пішли на антикризові цілі – 62%, так 
як підприємства були змушені адаптуватись до 
нових реалії роботи та частково перекваліфіко-
вуватись на інший вид діяльності. Є багато при-
кладів того як великі швейні компаній з початку 
війни займаються пошиттям бронежилетів та 
спальників, інші шиють матраци та ковдри для 
тимчасово переміщених осіб. Кожне українське 

підприємство намагається максимально швидко 
реагувати на зміни, які відбуваються у нашій дер-
жаві. Частка рефінансованих кредитів становить 
27% та 11% видані банками на інвестиційні цілі.

Для забезпечення розвитку сільського гос-
подарства Урядом України було затверджено 
Постанову Кабінету Міністрів України від 
12 березня 2022 року, яка передбачає збільшення 
державних гарантій на портфельній основі до 
80% [9]. Так як уряд України чудово розуміє 
побоювання українських аграріїв продовжувати 
посівні, проте дана програма гарантує безпеку і 
впевненість в тому, що збитки, які може завдати 
війна будуть покриті.

Поряд із запровадженням нульової ставки 
кредитування українських уряд зробив немож-

Рис. 6. Структура наданого кредиту за програмою «5–7–9» за галуззю  
станом на 8 квітня 2022 р., млн. грн.

Джерело [6]
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ливе – скасував акцизні збори при ввезені бен-
зину та дизельного палива в Україну та стабі-
лізував ціну. Така стабілізація зупинила ризик 
підняття цін в першу чергу на продовольчі товари, 
так як вони одні із перших відчули підняття цін 
на пальне. Логістика є одним із першочергових 
галузей, які формують кінцеву ціну на товар і від 
якої залежить не тільки ціни на перевезення, але й 
ціни на продукти в магазинах. Даний крок з боку 
українського уряду ще раз довів ефективність та 
результативність його дій в підтримці та розвитку 
українського бізнесу.

Наступним пропонуємо проаналізувати пакет 
рішень українського уряду для підтримки та роз-
витку малого підприємництва в Україні (рис. 8)

Досить важливим наразі є скасування імпорт-
них в’їзних мит на певні товари, що дозволить 
українським підприємствам зекономити на сплаті 

митних платежів та використати ці кошти для під-
тримки своїх людей та економіки вцілому.

Висновки. Підсумовуючи, можемо зробити 
висновки, що дії уряду України щодо підтримки 
бізнесу у період війни є досить результативними. 
Роблячи подібні кроки у підтримці бізнесу уряд 
доводить своє розуміння того, що саме бізнес є 
одним із основних напрямків розбудови української 
економіки та швидкого її відновлення у післявоєнні 
часи. Чітка політика уряду України дає можливість 
бізнесу адаптуватись до нових реалій життя та своєї 
роботи й максимально швидко реагувати на нові 
зміни і використовувати можливості, які їм надає 
держава. Працюючи разом з державою та роблячи 
правильні дії, українські підприємства та малий і 
середній бізнес допомагають долати ворога еконо-
мічно, ще раз доводять, що так само як і український 
дух – український бізнес є незламний!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урядова підтримка підприємництва в Україні на час війни: 

1. Фізичні особи-підприємці І та ІІ групи на час воєнного 
стану та протягом року після його завершення будуть звільнені 
від сплати ЄСВ 

2. Підприємства та фізичні особи-підприємці ІІІ групи будуть 
звільнені від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були 
призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань 

3. Відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, 
які не спроможні їх заплатити. 

4. Відкладається впровадження РРО для всіх фізичних осіб-
підприємців 

5. Будуть скасовані всі заходи ринкового та споживчого 
нагляду в усіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за 
ціноутворенням 

Рис. 8. Урядова підтримка розвитку підприємства в Україні  
під час війни

Джерело [9]
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Gryshchenko I.M., Kovtun T.Yu. STATE SUPPORT OF BUSINESS IN WAR
The article considers the state support of business during the hostilities in Ukraine. We analyzed main 

losses caused to business and civilians during the hostilities in February-March 2022. Investigated impact of 
the war to the export potential of Ukraine, include sales of grain and other products. Defined, that Russia’s 
large-scale invasion to Ukraine may be the cause of the global food crisis for more than 400 million people 
from Middle East, North Africa, etc.

In article estimated that during February-March 2022, Ukraine lost about five hundred billion dollars. 
Analyzed general situation of business  losses which continue their activities during the war and were reshaped 
according to the needs of consumers and Armed Forces of Ukraine. Determined that Ukrainian business 
desires to develop and it is positive and extremely necessary for the recovery of Ukrainian economy. The state 
support of business in government programs aimed for supporting and developing business. We analyzed 
peculiarities of state Business Relocation Program, which include relocation of production enterprises 
facilities to safe areas. In article established that during the period of this program are first positive changes in 
the stabilization of enterprises are already available. We introduced new business assistance tools. Improved 
existing instruments of business assistance: program of preferential lending «5-7-9%». Along introduction of 
a zero lending rate, Ukrainian government abolished excise duties for importing of gasoline and diesel fuel 
into Ukraine. It is investigated that this decision stopped the risk of rising food prices: logistics is one of the 
primary factors for shaping the final price of goods.

Actions of the Ukrainian government to support business are effective and contribute to gradual recovery.
Key words: state support, state development programs, business, war, credit system.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ 
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті досліджено характеристику основних міжнародно-правових умов формування і 
реалізації національної політики у сфері фізичної культури і спорту. Під час дослідження визна-
чено проблемні та перспективні особливості вдосконалення публічного управління та адміні-
стрування фізкультурно-спортивної сфери у міжнародно-правових умовах. У процесі дослі-
дження використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: аналіз, синтез, 
індукція, системний підхід, програмно-цільовий метод. Спеціальні методи представлені порів-
няльно-правовим, телеологічним, формально-юридичним та іншими методами. Метод аналізу 
використовувався як основний дослідницький метод системи міжнародно-правового регулю-
вання спортивної діяльності. Метод синтезу використовувався при формулюванні авторських 
висновків, дефініцій та характеристик особливостей впливу міжнародного права на національну 
спортивну політику. Окрім зазначених методів також використовувався метод висування та 
перевірки пояснювальних наукових гіпотез. Застосування порівняльно-правового методу забез-
печило можливість дослідження порівняння міжнародно-правових основ правового регулю-
вання та реалізації фізкультурно-спортивної політики в Україні. У результаті дослідження 
у статті констатовано порушення функціонального балансу умов формування та реалізації 
державної політики у сфері фізкультури і спорту, враховуючи наявність міжнародно-правових 
норм, що зумовлює вдосконалення функціонально-структурних механізмів реалізації державної 
політики з урахуванням глобалізаційних тенденцій розвитку спорту.

Проведені дослідження основних міжнародно-правових умов дають підстави конста-
тувати наявність факту порушення функціонального балансу умов формування і реалізації 
національної політики у сфері фізичної культури і спорту. Очевидність порушення функці-
онального балансу вказує, що саме публічно-управлінський аспект міжнародно-правового 
механізму формування та реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту є 
недостатньо ефективним, що потребує побудови сучасної системи спортивного законодав-
ства, яка відповідає міжнародним стандартам.

Ключові слова: фізична культура і спорт, публічне управління та адміністрування, 
реалізація державної політики, механізм, міжнародно-правове регулювання.

Постановка проблеми. Система формування 
та реалізації публічної політики у будь-якій сфері 
неодмінно базується на організаційно-правовій 
основі, що визначає основні напрями та механізм 
її реалізації. З урахуванням об’єктивно існую-
чого чинника впливу на стан фізичної культури 
і спорту у контексті глобалізації, організаційно-
правові основи публічної політики пов’язані з 
міжнародним впливом у цій царині. З урахуван-
ням вищезазначеного, організаційно-правові 
основи та функціональний баланс формування 
публічної політики у сфері фізичної культури і 
спорту охоплюють достатньо складний норма-
тивно-правовий блок, що складається з міжнарод-
ного законодавства, національних законодавчих і 
підзаконних актів права, а також низки актів орга-

нів місцевого самоврядування. На міжнародному 
рівні формується глобальна політика держав в різ-
них сферах, зокрема і щодо фізичної культури та 
спорту, визначаються стратегічні цілі та завдання 
її розвитку у частині підвищення спортивної кон-
курентоздатності у контексті світових тенденцій 
та євроінтеграційної політики зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження особливостей міжнародно-пра-
вового регулювання формування і реалізації 
державної фізкультурно-спортивної політики 
останнім часом перебуває у фокусі уваги бага-
тьох дослідників зі сфери публічного управління 
та адміністрування. У роботах таких вітчизня-
них та зарубіжних науковців, як С.В. Алєксєєв, 
І.Л. Гасюк, А.С. Данілевич, Л.М. Дем’янова, 
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В.В. Зайцев, І.Є. Лапшин, Л.В. Романенко, 
Р.Р. Сіренко, М.А. Тихонова, І.В. Шевчук та інших 
відображено окремі аспекти проблематики специ-
фіки впливу міжнародно-правових актів на наці-
ональну фізкультурно-спортивну політику. Вод-
ночас, недостатньо дослідженими залишаються 
питання умов формування та реалізації державної 
політики у сфері фізкультури і спорту, врахову-
ючи наявність міжнародно-правових норм, а саме 
з публічно-управлінських позицій.

Мета і завдання статті. Метою цієї статті є 
характеристика основних міжнародно-правових 
умов формування і реалізації національної полі-
тики у сфері фізичної культури і спорту. Завдан-
ням статті є визначення проблемних і перспек-
тивних особливостей удосконалення публічного 
управління та адміністрування фізкультурно-
спортивної сфери у міжнародно-правових умовах.

Виклад основного матеріалу. Завдяки змінам 
інституційного та правового забезпечення фіз-
культурно-спортивна галузь діяльності набуває 
ознак публічного управління. Управління фізич-
ною культурою та спортом є складовою особли-
вого механізму у системі загального суспільного 
управління і йому властиві всі ознаки останнього. 
За твердженням Л.В. Романенко [11, с. 264] в 
Україні можна виокремити такі рівні управління 
фізичною культурою і спортом: 1) органами 
загальної компетенції, 2) органами галузевої 
компетенції у сфері фізичної культури і спорту,  
3) іншими органами галузевої компетенції,  
4) органами місцевого самоврядування, 5) гро-
мадськими організаціями, 6) спеціалізованими 
підприємствами у сфері фізичної культури та 
спорту. Перші чотири охоплюють діяльність орга-
нів державної влади та органів місцевого само-
врядування і розповсюджуються на всю терито-
рію держави або її окремі регіони, п’ятий рівень є 
громадським управлінням, а шостий здійснюється 
адміністрацією підприємств і розповсюджується 
лише на їх працівників шляхом впливу економіч-
них методів управління.

Правовий механізм державної політики спор-
тивної сфери Р.Р. Сіренко [12, c. 11] визначає як 
систему засобів та способів, що реалізують діяль-
ність, визначають ступінь державного примусу 
щодо відповідної для держави моделі поведінки 
всіх суб’єктів сфери фізичної культури та спорту, 
що забезпечують стабільність сфери шляхом 
юридичного визначення її елементів та динаміку 
розвитку через регулювання вертикальних та 
горизонтальних зв’язків суб’єктів, забезпечуючи 
відтворювальні процеси суспільства та їх вдоско-

налення, зокрема дія фінансового механізму дер-
жавного регулювання галузі.

Оскільки з кожним роком дедалі більше спор-
тивних заходів відбуваються окрім місцевого, 
обласного та національного рівнів, безпосередньо 
на міжнародному рівні, то можна зробити висно-
вок, що міжнародне спортивне співробітництво 
так само актуальне й активне, як світова еконо-
міка, і водночас не може бути поза політикою. За 
сучасних глобалізаційних умов, як стверджують 
науковці [7, с. 120] зберегти якусь правову «авто-
номію» виявляється досить непросто, оскільки у 
розвитку міжнародного спортивного права про-
стежується динаміка, а звідси і безпосередній 
вплив на внутрішньодержавне правове регулю-
вання, державну політику і законодавство, що 
стосується спортивного та фізичного виховання.

Міжнародний спорт як вагоме соціальне явище 
виник наприкінці XIX століття. В цей період між 
окремими державами починають встановлюватися 
міжнародні контакти у різних сферах. Вирішальне 
значення у розвитку міжнародного співробітни-
цтва у сфері спорту мало відродження Олімпій-
ських ігор. Поява у XX ст. Міжнародного олім-
пійського комітету (далі – МОК) та Олімпійські 
ігри підвищили міжнародну популярність спорту. 
Спорт почав відігравати одну з головних ролей у 
міжнародних відносинах, і доказом цього є його 
використання державами у політичних цілях. 
Наприклад, це може бути пов’язане з бажанням 
здобути максимальне визнання у змаганнях. Однак 
у XX ст. міжнародні спортивні заходи були ідеоло-
гізовані та політизовані, що дозволило використати 
їх як інструменти політичного тиску. Так само, 
починаючи з 1960-1970 рр., міжнародний спорт 
зазнав істотної комерціалізації. Підтримуючи ці 
твердження, як слушно зауважує Зонова Т.В. [6], зі 
збільшенням міжнародного впливу Олімпійських 
Ігор на статус держави, його імідж та становище 
на міжнародній арені виявилися не лише предме-
том суперництва держав у спортивному плані, а й у 
ролі одного з важелів тиску на зовнішню політику 
тієї чи іншої держави.

До середини ХХ століття було створено 
близько ста міжнародних спортивних об’єднань. 
Сьогодні налічується понад двісті всесвітніх та 
регіональних неурядових організацій у сфері 
фізичної культури та спорту. Сьогодні спорт 
став не лише невід’ємною частиною міжнарод-
них відносин, але й є, погоджуючись із підходом 
С.Є. Мартиненка [8], засобом активізації міжна-
родного співробітництва, який слугує інструмен-
том подолання конфліктів та налагодження між-
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культурного діалогу. Сучасний спорт є складною 
і специфічною соціально-економічною системою, 
різноманітними і різнохарактерними суспільними 
відносинами – системою, яку покликане регулю-
вати право. Тому, сфера спорту є тією системою, 
що вимагає на міжнародному рівні специфічного 
правового осмислення та якісної регламентації, як 
і інші системи. Тому в даний час спостерігається 
процес активного формування комплексу норм, 
що регулюють міжнародні відносини в сфери 
спорту. У науковій літературі відсутня одно-
стайність у питанні про її місце у системі права. 
Тому, його можна погодитись із думкою науковців 
[15, c. 44] про комплексний за своєю суттю напря-
мок міждержавного співробітництва.

Аналізуючи з позицій теорії у цій частині 
потрібно зазначити, що С.В. Алексєєв [2] сфор-
мулював три рівні принципів міжнародного спор-
тивного права: 1) основні засади міжнародного 
права; 2) міжгалузеві принципи; 3) власні особливі 
принципи. Перші дві групи мають є абстрактними 
і притаманні будь-якій підгалузі міжнародного 
права. Власні спеціальні принципи міжнародного 
спортивного права не мають міжнародної специ-
фіки, а відтак за А.С. Данілевичем A.C. [4, c. 52] 
абсолютно всі вони можуть належати до принци-
пів внутрішнього національного права. Зважаючи 
на те, що автор має власну точку зору на склад 
принципів спортивного права, доцільно визнати 
правильним підхід С.В. Алексєєва до уніфікова-
ного визначення ключових принципів регулю-
вання спорту загалом.

На думку А.С. Данілевича [5] у системі між-
народного права з’являються нові галузі, здійсню-
ється систематизація та оновлення вже існуючих, 
постійно розширюється система міжнародних 
нормативно-правових актів, які як вважаємо, ста-
ють основою подальшого публічного управління 
багатьох країн з урахуванням міжнародних норм 
та стандартів в означеній сфері дослідження. 
Сучасна міжнародна політика як загальносвітове 
надбання перебуває у стані постійної еволюції 
та прогресивного розвитку, що особливо акти-
візувалася з початком повномасштабного воєн-
ного вторгнення на територію України Російської 
Федерації. Важливий внесок у розвиток міжна-
родного співробітництва у сфері спорту та фор-
мування міжнародних норм із питань спорту вне-
сли міжнародні спортивні рухи. Про виникнення 
міжнародних спортивних відносин дослідники 
стверджують у зв’язку із зародженням наприкінці 
XIX століття та подальшим розвитком Міжнарод-
ного спортивного руху (далі – МСР). Потужним 

поштовхом до початку регулювання міжнародних 
спортивних відносин в олімпійській сфері стала 
фундація з ініціативи П’єра де Кубертена влітку 
1894 р. у Парижі Міжнародного олімпійського 
комітету. Отже, виходячи з позицій Фарруха Каю-
мова [15, c. 44], становлення міжнародно-право-
вого забезпечення у сфері фізичної культури і 
спорту пов’язано із зародженням МСР та МОК. 

Незважаючи на те, що існує і розвивається 
внутрішнє національне законодавство у сфері 
фізичної культури та спорту, що є основою 
публічного управління та адміністрування, норми 
міжнародних договорів конституційно оголошені 
правовим зразком мають силу нормативно-пра-
вового акту і є превалюючими, а відтак їх дотри-
мання – обов’язкове до виконання. Такий підхід 
за твердженням науковців [7, с. 121], з одного 
боку сприяє грамотному та досить повному допо-
вненню існуючих правових прогалин, зокрема 
пов’язаних безпосередньо із спортивною діяль-
ністю. З іншого – така ситуація є досить ефек-
тивною та зручною, якщо на міжнародному рівні 
існують правові акти, що регулюють необхідні 
правовідносини.

Крім того норми, що регулюють спортивну 
діяльність з урахуванням міжнародного аспекту 
також містяться в підзаконних нормативно-пра-
вових актах, зокрема в указі Президента України 
«Про стипендії Президента України для видат-
них та молодих і перспективних спортсменів  
України з олімпійських видів спорту та їх трене-
рів» (2019 р.).

Міжнародні договори є угодами між держа-
вами та іншими суб’єктами міжнародного права, 
що розробляються на основі узгодження їх воле-
виявлень з метою однакового регулювання визна-
чених різновидів суспільних відносин. Сучасні 
спортивні відносини опосередковуються як нор-
мами загальних міжнародних документів, так і 
спеціальних, зокрема присвячених безпосередньо 
міжнародному спортивному руху. У своїй публі-
кації М.А. Тихонова [14, с. 211] обґрунтовує пози-
цію, що основу міжнародного спортивного права 
складають міжнародні документи загального 
характеру, загальновизнані засади міжнародного 
законодавства і міжнародні договори загального 
характеру (які містяться в статутах Організації 
Об’єднаних Націй, деклараціях та резолюціях 
Генеральної Асамблеї ООН, документах інших 
організацій з найбільш загальних і глобальних 
питань міжнародного правопорядку, багатосто-
ронніх договорах (конвенціях), рішеннях Міжна-
родного суду). Спеціальні ж норми міжнародного 
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спортивного права знаходяться в договорах, при-
свячених безпосередньо міжнародній спортивній 
діяльності. 

Формування та реалізація державної політики 
у сфері фізичної культури і спорту також зна-
чною мірою залежить від укладення двосторон-
ніх договорів, наприклад: Угода між Державним 
комітетом України з фізичної культури і спорту 
та Державною адміністрацією у справах фізичної 
культури і туризму Республіки Польща про спів-
робітництво та обміни в галузі фізичної культури і 
спорту (1996 р.), Угода між Державним комітетом 
України з фізичної культури і спорту та Міністер-
ством культури Естонської Республіки про спів-
робітництво у галузі спорту (1998 р.), Угода між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької 
Республіки про співробітництво в галузі фізичної 
культури і спорту (2002 р.); Угода між Державним 
комітетом України з питань фізичної культури і 
спорту та Міністерством освіти і науки Латвій-
ської Республіки про співробітництво в галузі 
фізичної культури і спорту (2003 р.) та ін., які на 
сьогодні є чинними, але на нашу думку потребу-
ють постійного перегляду та внесення змін.

Науковці акцентують увагу і на багатосторонніх 
договорах, зокрема М.А. Тихонова [14, с. 214] вка-
зує на важливість актів регулювання конвенційного 
типу: Угода про співробітництво в галузі фізичної 
культури і спорту держав-учасниць Співдружності 
Незалежних Держав; Міжнародна конвенція про 
боротьбу з допінгом у спорті; Міжнародна конвен-
ція проти апартеїду в спорті; Європейська конвен-
ція про насильство та неналежну поведінку з боку 
глядачів під час спортивних заходів, і зокрема фут-
больних матчів (ETS N 120). 

Важливу роль відіграють й інші типи угод, 
зокрема регіональні договори – це такі, що при-
йняті та діють в межах одного регіону, наприклад – 
антидопінгова конвенція. Універсальні договори 
укладаються державами, що належать до різних 
регіонів Землі, до різних соціально-політичних і 
правових систем. Наприклад, Міжнародна кон-
венція про боротьбу з допінгом у спорті. Окрему 
групу договірних джерел спортивного міжнарод-
ного права складають норми «м’якого права», під 
яким у доктрині міжнародного приватного права 
необхідно розуміти, як вважає Н. Бондаренко-
Зелінська [3], нормативну сукупність, що скла-
дається з: 1) норми договорів, які невизначені за 
своїм змістом і не породжують для держав кон-
кретних прав і обов’язків; 2) норми, що містяться 
в резолюціях міжнародних органів та організацій, 
що не володіють юридично обов’язковою силою. 

Наприклад: Міжнародна хартія фізичного вихо-
вання та спорту (Париж, 1978 р.). 

Важливою складовою міжнародного спортив-
ного права є судовий прецедент. У теорії права 
судовим прецедентом визнається винесене судом 
по конкретній справі рішення, обґрунтування 
якого стає правилом, обов’язковим для всіх судів 
тієї ж чи нижчої інстанції при вирішенні анало-
гічних справ. Відомо, що прецедент є основою 
права в державах «загального права», так званих 
англосаксонських країнах (Великобританії, точ-
ніше, в Англії, деяких штатах США, ПАР, Австра-
лії, низці провінцій Канади, Нової Зеландії, Індії 
та ін.). Тому, цілком очевидно, за твердженням 
С.В. Алєксєєв [1, с. 253], що за питомою вагою 
та значимістю звичаї поступаються місцем іншим 
джерелам міжнародного спортивного права, 
які у багатьох випадках є незамінним правовим 
регулятором у цій сфері відносин. У цій частині 
М.А. Тихонова [14, с. 213] вказує на особливе зна-
чення в світлі ЄВРО 2012 міжнародних звичаїв у 
торгівлі фізкультурно-оздоровчою та спортивною 
продукцією.

Погоджуючись із Фаррухом Каюмовим 
[15, c. 47], що ядро міжнародного спортивного 
правового регулювання складають нормативні 
акти МОК, норми яких, по суті, значній своїй 
частині універсальні та імперативні. МОК є тим 
механізмом, який можна порівняти з функціями, 
так би мовити світового міністерства спорту. На 
підставі нормативно-правових актів МОКом ство-
рюються та існують норми, інститути та субін-
ститути багатосторонніх угод, що стосуються 
спортивної проблематики та охоплюють різну 
кількість країн. Крім того, у нормах міжнародного 
спортивного права є нормативні комплекси, які 
регулюють міжнародні спортивні відносини на 
регіональному рівні (наприклад, в ЄС). Такий під-
хід доводить до висновку щодо формування євро-
пейського спортивного права як підгалузі міжна-
родного спортивного права і як основи публічного 
управління інституцій субнаціонального рівня.

Серед інших регіональних міжнародно-право-
вих актів зазначимо Конвенцію проти використання 
допінгу і Додатковий протокол до неї, прийняті в 
рамках Ради Європи. На таких важливих публічно-
правових інструментах базуються політика дер-
жав-членів міжнародної організації та міжурядове 
співробітництво у сфері боротьби з допінгом. 
Конвенцію, як зазначає А.Ю. Палюх [10, c. 163], 
укладено й прийнято з огляду на вплив, який 
провідні спортсмени мають на молодь, нагальну 
потребу проведення й сприяння на постійній  
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основі досліджень для удосконалення методів 
виявлення допінгу й глибшого вивчення факторів, 
які впливають на його використання, необхідність 
забезпечення максимальної ефективності стратегій 
запобігання використанню допінгу і нарощення 
потенціалу держав-учасниць стосовно здійснення 
програм боротьби з допінгом.

Попри наявне розгалужене міжнародне законо-
давство, дослідники констатують [10, с. 166] необ-
хідність у сприянні та координації міжнародного 
співробітництва, спрямованого на всебічний роз-
виток різних видів спорту за участю широкого кола 
учасників спортивних відносин, захисту їх прав та 
інтересів, створення належних умов проведення 
спортивних змагань, вирішення спортивних спорів 
тощо. На сьогодні, Україна ратифікувала чимало 
міжнародних договорів у сфері фізичної культури 
і спорту, зокрема Європейську Конвенцію про 
насильство та неналежну поведінку з боку глядачів 
під час спортивних заходів, зокрема футбольних 
матчів. Це також дозволить підвищити рівень без-
пеки глядачів під час проведення футбольних мат-
чів та інших спортивних заходів.

Водночас варто зауважити, що державна полі-
тика у сфері фізичної культури і спорту в Україні 
формується з урахуванням вищенаведених поло-
жень міжнародних законодавчих актів і договорів. 
Механізм міжнародно-правового регулювання 
безпосередньо впливає на формування напрямів 
та орієнтирів спортивної політики. 

Проте, за певних умов розширення міжна-
родного співробітництва воно несе і потенційну 
небезпеку національному спорту країни, окре-
мих його видів, особливо за економічного спаду. 
Приміром, як констатує Р. Сушко [13, с. 40], отри-
мавши юридичну та підкріплену міжнародними 
договорами можливість виступів в офіційних 
міжнародних змаганнях найвищого рівня, Укра-
їна за роки становлення незалежності, починаючи 
з 1991 р., унаслідок неефективних управлінських 
заходів втратила наступне:

– зруйновано існуючу багаторічну систему під-
готовки спортивного резерву;

– потреба у додатковому фінансуванні спортив-
них секцій з боку батьків унеможливила заняття 
спортом для значної частини населення;

– кваліфіковані тренерські кадри залишили 
країну або змінили рід діяльності з причин наяв-
ності проблем економічного характеру (низький 
рівень зарплати, відсутність необхідного інвен-
тарю, обладнання, спортивної форми та ін.);

– приведені в непридатність багато спортивних 
споруд (фінансова складова не дозволила гідно 
утримувати у належному стані об’єкти спортив-
ної інфраструктури);

– спортсмени радянської школи підготовки 
відповідно до вікових змін закінчили активні 
виступи.

Водночас економічні проблеми, як зазначає 
Ю. Павленко [9, с. 19], що супроводжують ста-
новлення молодої держави, не можуть творчо 
впливати на спорт, а вищезазначені – стосуються 
всіх видів спорту в Україні, але найбільш значущо 
вони вплинули на спортивні ігри в силу непропо-
рційних кількісних витрат на розвиток індивіду-
альних та командних його видів.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень у цьому напрямку. Наведена харак-
теристика основних міжнародно-правових умов 
формування і реалізації національної політики 
у сфері фізичної культури і спорту дає підстави 
констатувати наявність факту порушення функці-
онального балансу умов цього процесу, врахову-
ючи наявність міжнародно-правових норм.

Аналіз указаних обставин свідчить про постійну 
потребу вдосконалення функціонально-струк-
турних механізмів формування та реалізації саме 
публічної політики з урахуванням глобалізаційних 
умов розвитку спорту. Зважаючи на очевидність 
порушення функціонального балансу, необхідно 
побудувати сучасну систему спортивного законо-
давства, яке відповідає міжнародним стандартам 
та є перспективою подальших досліджень.

Очевидність порушення функціонального 
балансу вказує, що саме публічно-управлінський 
аспект міжнародно-правового механізму форму-
вання та реалізації державної політики у сфері 
фізичної культури і спорту є недостатньо ефек-
тивним, що потребує побудови сучасної системи 
спортивного законодавства, яка відповідає міжна-
родним стандартам. Такий підхід є перспективою 
проведення подальших досліджень.
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Kaminska V.V. INTERNATIONAL LEGAL MECHANISM OF PUBLIC POLICY FORMATION 
AND IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT: 
PROBLEMS AND PROSPECTS

The article examines the characteristics of the basic international legal conditions for the formation and 
implementation of national policy in the field of physical culture and sports. The study identified problematic 
and promising features of improving the public administration of physical culture and sports in international 
law. In the process of research a set of general scientific and special methods was used, in particular: analysis, 
synthesis, induction, system approach, program-target method. Special methods are represented by such 
methods as comparative law, teleological, formal law and others. The method of analysis was used as the main 
research method of the system of international legal regulation of sports activities. The method of synthesis 
was used in formulating the author’s conclusions, definitions and characteristics of the impact of international 
law on national sports policy. In addition to these methods, the method of proposing and testing explanatory 
scientific hypotheses was also used. The application of the comparative legal method provided an opportunity 
to study the comparison of international legal bases of legal regulation and implementation of physical culture 
and sports policy in Ukraine. As a result of the study, the article found a violation of the functional balance of 
conditions for the formation and implementation of state policy in the field of physical culture and sports, given 
the international legal norms, which leads to improved functional and structural mechanisms of state policy.

Studies of the main international legal conditions give grounds to state the existence of the fact of violation 
of the functional balance of the conditions of formation and implementation of national policy in the field 
of physical culture and sports. The obvious violation of the functional balance indicates that the public 
administration aspect of the international legal mechanism for the formation and implementation of state 
policy in the field of physical culture and sports is not effective enough to build a modern system of sports 
legislation that meets international standards.

Key words: physical culture and sports, public administration, implementation of state policy, mechanism, 
international legal regulation.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ: 
ДОСВІД БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ 

Стаття присвячена актуальній проблематиці – дослідженню досвіду повоєнної відбудови 
Боснії і Герцеговини. Особливу увагу приділено управлінському аспекту відбудови. Проана-
лізовано низку зарубіжних джерел, які дають оцінку етапам та крокам повоєнної відбудови  
Боснії і Герцеговини. Період реконструкції (відбудови) розглянуто з огляду на три етапи:  
1) 1996-2001 рр. як період закладення основ подальшого реформування Боснійської держави з 
метою її централізації та імплементації положень Дейтонських мирних угод; 2) з 2005 р., що 
символізує дискусію щодо зміни конституції, а саме ліквідацію «дейтонської» децентралізованої 
моделі та формування унітарної Боснії і Герцеговини; 3) з 2002 по 2006 рік, що був пов’язаний 
з масштабною «реконструкцією» політичної системи, яка сформувалася в Боснії і Герцеговині.

Було проаналізовано процес залучення інвестицій та фінансування програми економіч-
ної відбудови, результати проведених реформ на шляху до європейської інтеграції, а також 
помилки, які було допущено під час імплементації програми. 

Досліджено відсутність консенсусу на державному рівні у прийнятті політичних рішень 
через поділ влади на етнічно представницькі установи – Президію та Парламент. 

Встановлено, що недостатність структурних реформи призвела до того, що Боснія і Гер-
цеговина відставала від більшості країн регіону з перехідною економікою. Проаналізовані роль 
Світового банку та його вплив на відновлення економіки, а також процес стабілізації та асоці-
ації Боснії і Герцеговини з Європейським Союзом. Визначено, що саме ЄС став рушійною силою 
у проведенні необхідних реформ, зокрема щодо виборів, державної служби, державних установ, 
прикордонної служби, судової влади, регулювання торгівлі, прямих іноземних інвестицій, законів 
про власність та суспільне мовлення. У висновках окреслено позитивні та негативні аспекти 
досвіду повоєнної відбудови для України, а також напрями подальших пошуків.

Ключові слова: повоєнна реконструкція, економічні реформи, Європейський Союз,  
Дейтонська угода, міжнародні донори. 

Постановка проблеми. 24 лютого 2022 року 
Росія розпочала повномасштабне вторгнення на 
територію України. Станом на 27 квітня 2022 року 
збиток економіки України, завданий бойовими 
діями, оцінюють на рівні понад 500 млрд доларів. 

Відновлення України має складатися з чотирьох 
фаз, кажуть фахівці, перша з яких повинна вже 
розпочатися та включати підготовку до негайного 
старту реконструкції після завершення бойових дій.

Не зважаючи на те, що активна фаза війни, 
спричинена повномасштабним вторгненням Росії 
на територію України, триває, а оцінити загальні 
втрати наразі практично неможливо, потрібно 
використати цей час для підготовки проектів 
повоєнної відбудови країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогодні серед наукових досліджень дана пробле-
матика висвітлена недостатньо. У різних аспектах 
питанню повоєнної відбудови Боснії і Герцего-
вини присвячені наукові доробки Багацького Є.В., 
Богдан Т., Забари В.В., Іванова С.В. 

На нашу думку, корисним для України є досвід 
повоєнної реконструкції Західних Балкан, зокрема 
Боснії і Герцеговини (БіГ). 

Формулювання цілей статті. Метою даного 
дослідження є проаналізувати процес залучення 
інвестицій та фінансування програми економіч-
ної відбудови, результати проведених реформ на 
шляху до європейської інтеграції, а також помилки, 
які було допущено під час імплементації програми. 

Виклад основного матеріалу. На думку,  
Богдан Т., відновлення зруйнованої після війни 
економіки має відбуватися за такими основними 
напрямками:

• відбудова фізичної інфраструктури та від-
новлення природного середовища;

• реконструкція житлового фонду;
• реабілітація постраждалих, відновлення соці-

альної інфраструктури та сфери соціальних послуг;
• відродження промислового сектору, ство-

рення нових робочих місць та підтримка малих і 
середніх підприємств;
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• створення виробничих потужностей та 
формування державних замовлень для посилення 
обороноздатності країни;

• підвищення якості державного управління 
та посилення інститутів ринкової економіки [7].

Серед Балканських країн втрати Боснії і Гер-
цеговини оцінюють як найбільш значні. Країна 
втратила 100 тисяч громадян, що становить 2,3% 
всього населення [7]. Після війни в активній фазі 
залишилася лише четверта частина промисло-
вого виробництва, а 40% громадян втратили місце 
роботи. Фінансові збитки для Боснії і Герцего-
вини оцінюються на рівні 50-70 млрд доларів.

Більшість дослідників вважають, що історію Бос-
нії і Герцеговини з 1995 по 2010 рр. слід розділити 
щонайменше на два періоди. Проте   В.В. Забара вба-
чає за необхідне виокремити три періоди або етапи. 

Перший період – це роки стабілізації ситуації в 
країні, етап реалізації положень «Рамкової угоди 
про мир в Боснії і Герцеговині» та Паризьких мир-
них угод. (1996-2001 рр.). Саме в цей період були 
закладені основи подальшого реформування Бос-
нійської держави з метою її централізації. Осо-
бливістю ситуації в країні стало те, що ООН, інші 
міжнародні організації та «великі держави» вже 
в цей період значно вийшли за межі своїх повно-
важень і замість імплементації укладених домов-
леностей почали фактично змінювати положення 
Дейтонських мирних угод [8, с. 40]. 

Протягом цього періоду тривав процес імпле-
ментації положень Дейтонських мирних угод та 
формування інструментів присутності міжнарод-
них організацій та ООН в Боснії і Герцеговині. 
По суті, відбувався процес реалізації на практиці 
положень мирних угод. Повернення біженців, 
створення спільних органів влади нової босній-
ської багатонаціональної держави, перші демо-
кратичні вибори після війни, вирішення повоєн-
них проблем. 

Другий етап, за періодизацією В.В. Забари 
розпочинається з 2005 р. та символізує дискусію 
щодо зміни конституції, що означало ліквідацію 
«дейтонської» децентралізованої моделі та фор-
мування унітарної БіГ, яка стане в майбутньому 
членом НАТО та ЄС. 

Третій етап припадає на період з 
2002 по 2006 рік. Він був пов’язаний з масштаб-
ною «реконструкцією» політичної системи, яка 
сформувалася в Боснії і Герцеговині. Цей період 
можна вважати «завершенням ери Дейтрона» та 
настання нової доби – «доби Брюсселя» [8, с. 41]. 
Головною метою реформ було створення «ефек-
тивної держави» з метою руху у напрямку євро-

інтеграції. Втім цей період позначився боротьбою 
між тенденціями централізації та децентралізації, 
або «Добою політичних криз». Цей проміжок часу 
можна охарактеризувати і періодом «постійної 
боротьби між хорватськими, сербськими та бос-
нійськими партіями за вплив та майбутній дер-
жавний устрій багатонаціональної боснійської 
держави. Піком кризи стали 2010 та 2011 рр., коли 
більше року після виборів в цій балканській кра-
їні не могли сформувати новий дієвий уряд. Цим 
фактом Боснія побила своєрідний «рекорд без-
владдя», який встановила Бельгія, яка більше року 
існувала без сформованої нової влади» [8, с. 42].

Згідно з Дейтонською угодою, підписаною у 
листопаді 1995 року, Світовий банк та ЄБРР отри-
мали зобов’язання із розробки програми рекон-
струкції Боснії і Герцеговини. Пріоритетними 
сферами для зовнішньої підтримки стали публічна 
інфраструктура, реструктуризація фінансового 
сектору, місцевий розвиток та розбудова інститу-
тів, включаючи державне управління.

В якості конкретних умов слугували: необхід-
ність створення нових інститутів влади відповідно 
до нової Конституції БіГ, формування зовнішньої 
політики з економічних та торгівельних питань, 
а також вільного пересування людей, товарів та 
капіталу в БіГ, визначення статусу Брчко і співп-
раця з Міжнародним кримінальним трибуналом 
по колишній Югославії. Для того щоб країни 
могли виконувати поставлені вимоги, вони потре-
бували належного фінансування. У 1996 році 
ЄС розпочинає програму, яка поширювалася на 
країни Західних Балкан, OBNOVA (у перекладі з 
сербської означає “відбудова”). 

Ця програма передбачала надання коштів на 
зміцнення демократії та громадського суспіль-
ства, відбудова інфраструктури та інших приват-
них та громадських споруд, які були зруйновані 
під час війни, інтеграція та реінтеграція біжен-
ців, переміщених осіб та колишніх військових до 
цивільного життя та ін. Крім цього окремим краї-
нам, а саме БіГ, Македонії та Албанії було надано 
кошти у рамках програми PHARE [4]. 

Координацію кожного сектора забезпечували 
11 секторальних оперативних груп, а також була 
створена робоча економічна група. Уряди Боснії 
і Герцеговини не брали активної участі в коорди-
нації допомоги на жодному з рівнів. Експерти від-
значають, мобілізація допомоги для відновлення 
країни була успішною, однак серед донорів існу-
вало напруження. Європейський Союз з одного 
боку наполягав на політичних кроках задля досяг-
нення політичних цілей, тоді як Світовий банк був 
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зосереджений винятково на економічних питан-
нях. Рівень координації та управління допомогою 
на рівні урядів Боснії і Герцеговини експерти оці-
нили як незадовільний [3]. 

Незважаючи на перешкоди, що виникли через 
проблеми економічного управління, перші пів-
тора року миру спостерігалося значне віднов-
лення економіки. Банк відігравав центральну роль 
у мобілізації ресурсів, критично необхідних для 
відновлення. Досвід БіГ демонструє важливість 
включення до мирної угоди економічного управ-
ління, оскільки це посилить процес економічного 
відновлення. 

Міжнародна підтримка Центрального банку 
включала такі елементи: 

а) перехідний міжнародний менеджмент: За 
Дейтонською угодою, центральний банк пере-
бував під міжнародним управлінням протягом 
перших шести років своєї діяльності. Протягом 
періоду міжнародного управління, роль Банку 
обмежувався функцією валютної ради; 

б) перехідна бюджетна підтримка: перші 
25 мільйонів німецьких марок резервного капі-
талу для Банку було надано МВФ. За короткий 
проміжок часу установа змогла покрити свої опе-
раційні витрати з регулярних операцій;

в) технічна підтримка: МВФ продовжував 
брати участь у розробці інституцій, надання тех-
нічних консультацій у розробці законодавчих актів 
та надання допомоги щодо систем управління;

г) навчання та створення ідентичності: Міс-
цеві співробітники Центрального банку пройшли 
необхідне навчання;

д) введення нової валютної одиниці [1]. 
Хоча повоєнна реконструкція за участю між-

народних донорів була відносно успішною, недо-
статність структурних реформи призвела до того, 
що Боснія і Герцеговина відставала від більшості 
країн регіону з перехідною економікою. У період 
з 1996 по 1999 роки, який назвали початковим 
періодом реконструкції, значна частина фінан-
сування була спрямована на екстрену допомогу, 
зокрема на інфраструктуру, транспорт, зв'язок та 
енергетичні мережі. Це дозволило 645 тис. осіб 
повернутися до своїх довоєнних домівок. 

Дослідники зазначають, що спочатку акцент 
був встановленні безпеки та наданні гуманітарної 
допомоги, а економічні реформи разом з інститу-
ційною розбудовою були залишені на наступні 
етапи. Таким чином, економічне управління не було 
головним пріоритетом в початковий період рекон-
струкції [1]. Такий підхід дослідники називають 
традиційним, оскільки інституційне будівництво і 

нарощування потенціалу займає багато років, тому 
слід починати з економічних питань раніше. 

У випадку БіГ важливі структурні реформи 
було відкладено частково через відсутність стра-
тегічного бачення в перші повоєнні роки. Між-
народне співтовариство навчилося на практиці в 
БіГ та усвідомило, що структурні реформи будуть 
менш політично здійсненними на більш пізніх ета-
пах відбудови. Єдиним можливим рішенням роз-
ширити необхідні реформи було обіцяне членство 
в ЄС за умови виконання БіГ необхідних завдань. 

У березні 2000 року Європейський Союз оголо-
сив «дорожню карту» як перший крок для БіГ до 
угоди про Стабілізацію та Асоціацію з ЄС. Цей доку-
мент встановлював 18 ключових умов, які БІГ пови-
нна була виконати, зокрема висвітлювали політичні 
реформи щодо виборів, державної служби, держав-
них установ, прикордонної служби, судової влади, 
регулювання торгівлі, прямих іноземних інвестицій, 
законів про власність та суспільне мовлення [1]. 

Зокрема, щодо засобів масової інформації, була 
створена Незалежна комісія з питань ЗМІ, запо-
чаткована рішенням Верховного представника як 
органу державного ліцензування мовлення. Між-
народна програма реформування ЗМІ розпочалася 
із застосування військової сили та встановленням 
контроль над установами громадського мовлення. 
Національна комісія є потужним регуляторним 
інструментом, який може контролювати зміст 
медіа, щоб переконатися, що він відповідає демо-
кратичним стандартам. Міжнародний експерт був 
призначений відповідальним за розділення сек-
тору мовлення та розробку моделі сталої галузі. 
Спочатку комісія повністю фінансувалася з між-
народних джерел, але з часом стала фінансово 
незалежною шляхом стягнення ліцензійних зборів. 
Верховний представник запровадив близько 10 різ-
них законів щодо ЗМІ стандартів медіа-контенту, 
відповідно до європейських норм і потреб Боснії.

Прогресу у вищеперерахованих реформах БіГ 
досягла у жовтні 2005 р.

Водночас важливі структурні реформи у Бос-
нії і Герцеговині були відкладені через відсутність 
стратегічного бачення протягом перших повоєн-
них років. Лише перспектива приєднання до про-
цесу стабілізації й асоціації ЄС у 2000 р. змушує 
політичну верхівку Боснії і Герцеговини провести 
необхідні реформи [3]. Експерти зазначають, що 
причин для гальмування реформ було декілька. 
Зокрема, це і політична неоднорідність країни, 
і застаріла модель послідовності реформ, в якій 
економічні реформи з розбудовою інституцій були 
залишені на наступні етапи розвитку. 
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Дослідники виокремлюють три групи наслід-
ків імплементації Дейтонської угоди: теоретичні, 
конституційні та інституційні. Суттєво гальму-
вала співпрацю з проведення повоєнної відбу-
дови відсутність консенсусу. На державному рівні 
через поділ влади на етнічно представницькі уста-
нови Президія та Парламент були заблоковані за 
етнічною ознакою і не змогли ухвалити необхідні 
рішення та закони про відбудову держави та зруй-
новану війною економіку. Конституційний суд був 
єдиним постійно діючим органом на державному 
рівні, не зважаючи на те, що він був залежним від 
фінансування донорів і не міг покладатися на дер-
жавний бюджет [2]. 

Через невдалу співпрацю політичних еліт та 
етнічну поляризацію, перехід від соціалістич-
ної до ринкової економіки був дуже повільним. 
Завдяки зовнішнім інвестиціям це стало очевид-
ним лише після 2000 року.

Приблизно в середині 2000-х років, коли ЄС 
перебрав на себе більшість функцій міжнародної 
спільноти, та коли основні проблеми післявоєн-
ної реконструкції були вирішені, діяльність ЄС 
було спрямовано на реформування БіГ. Основний 
акцент було зроблено на підвищенні ефективності 
функціонування державного аппарату [6, c.135]. 

Висновки. Таким чином, Україні важливо розмір-
ковувати про етапи повоєнної відбудови ще до завер-
шення активної фази війни, адже приклад Боснії і Гер-
цеговини свідчить, що перші повоєнні роки складні 
і хаотичні, але саме вони є вікном можливостей для 
політично важливих реформ. У разі нехтування цим 
часом, до цих процесів буде важко повернутися. 

Як демонструє нам досвід країн, що у своєму 
історичному розвитку зіткнулися з повоєнному 
відбудовою, зокрема БіГ, відновленню передує 
політичне рішення та визначення моделі розви-
тку. Насамперед, на нашу думку, науковцям та 
уряду потрібно розробити стратегію реконструк-
ції, визначити пріоритетні галузі, розробити 
механізми використання коштів від міжнародних 
донорів, ухвалення відповідних законів щодо 
запобігання монополіям та корупційним схемам. 

Також процес повоєнної відбудови має відбу-
ватися в рамках руху України до членства в Євро-
пейському Союзі. Наразі зовнішня політика має 
бути спрямована на отримання Україною статусу 
кандидата на вступ до ЄС. 

Отже, програма повоєнної відбудови повинна 
бути невідривно пов’язана з окресленими завдан-
нями, які стоятимуть перед Україною на шляху до 
європейської інтеграції. 
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Kostrubitska A.V. ADMINISTRATIVE ASPECT OF THE POST-WAR RECONSTRUCTION  
OF UKRAINE: THE EXPERIENCE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

The article is devoted to the relevant issues – the study of the experience of postwar reconstruction of Bosnia 
and Herzegovina. Particular attention is paid to the administrative aspect of reconstruction. A number of foreign 
sources are analyzed, which assess the stages and steps of post-war reconstruction of Bosnia and Herzegovina. 
The period of reconstruction is considered according to the three stages: 1) 1996-2001 as a period of laying the 
foundations for further reform of the Bosnian state in order to centralize it and implement the provisions of the 
Dayton Peace Agreement; 2) since 2005, which symbolizes the discussion on changing the constitution, namely the 
elimination of the "Dayton" decentralized model and the formation of a unitary Bosnia and Herzegovina; 3) from 
2002 to 2006, which was associated with a large-scale "reconstruction" of the political system that took shape 
in Bosnia and Herzegovina. The process of attracting investments and financing the economic reconstruction 
program, the results of the reforms on the way to the European integration, as well as the mistakes that were 
made during the implementation of the program were analyzed. The lack of consensus at the state level in making 
political decisions due to the division of power into ethnically representative institutions – the Presidium and the 
Parliament – has been studied. The lack of structural reforms has found that Bosnia and Herzegovina lags behind 
most countries in the region with economies in transition. 

The role of the World Bank and its impact on the economic recovery, as well as the process of stabilization 
and association of Bosnia and Herzegovina with the European Union are analyzed. It has been identified that 
the EU has been the driving force behind the necessary reforms, including elections, the civil service, public 
institutions, the border service, the judiciary, trade regulation, foreign direct investment, property laws and 
public service broadcasting. The conclusions outline the positive and negative aspects of the experience of 
post-war reconstruction for Ukraine, as well as the directions of further research.

Key words: post-war reconstruction, economic reforms, European Union, Dayton Agreement,  
international donors.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена удосконаленню нормативно-правової бази антикорупційної діяль-
ності в Україні. Визначено основні недоліки цієї нормативно-правової бази. Зокрема, Кри-
мінальний кодекс України поширює свою дію на корупційні кримінальні злочини, пов’язані з 
використанням лише бюджетних коштів, але не охоплює низку інших видів публічних коштів. 
Законодавство України не конкретизує відповідальність за порушення вимог щодо підпоряд-
кування близьких осіб. Ефективним засобом запобігання корупції є правова інституціоналіза-
ція лобізму, який наразі залишається не легалізованим в Україні. Суттєві проблеми існують 
щодо законодавчого регулювання фінансування політичних партій. З погляду антикорупційної 
культури в Україні відсутній загальнообов’язковий акт щодо регулювання етичної поведінки 
посадових осіб органів публічної влади.

Запропоновано наступні напрями удосконалення нормативно-правової бази антикорупцій-
ної діяльності в Україні:

– розширення дії Кримінального кодексу України на корупційні правопорушення щодо вико-
ристання усіх публічних коштів з визначенням повного переліку їх видів;

– передбачення у Кодексі України про адміністративні правопорушення спеціальної відпо-
відальності за порушення вимог щодо підпорядкуванні близьких осіб для керівників державної 
служби та самих осіб, які не повідомили про наявність такого підпорядкування;

– законодавче запровадження інституту лобістської діяльності в Україні шляхом при-
йняття спеціального закону, внесення пов'язаних змін та доповнень до чинної нормативно-
правової бази;

– подальше удосконалення законодавчого регулювання фінансування політичних партій 
у частині відповідної системи державного контролю, механізмів громадського контролю, 
санкцій за порушення законодавчих обмежень тощо;

– затвердження спеціальним законом Кодексу етичної поведінки державного службовця, 
що має базуватися на кращій зарубіжній практиці.

Ключові слова: корупція, антикорупційна діяльність, корупційні правопорушення, лобізм, 
фінансування політичних партій, етика державного службовця.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Наразі переважну біль-
шість наукових досліджень, безперечно, логічно 
концентрувати навколо військової проблематики. 
Разом з тим, з погляду післявоєнного віднов-
лення економіки нашої держави важливе зна-
чення має кардинальне зменшення рівня коруп-
ції. Так, у проекті Антикорупційної стратегії 
України на 2021-2025 роки корупція розгляда-
ється як ключова перешкода стабільному еконо-
мічному зростанню [21]. За Індексом прийняття 
корупції у 2021 р. Україна з показником 32 бали 
зайняла 122 місце серед 180 країн, що свідчить 
про дуже значну поширеність цього явища та є 
найгіршим показником серед країн Центральної 
й Східної Європи [10]. У цьому зв’язку в Страте-
гії національної безпеки України 2020 р. «Безпека 

людини – безпека країни» корупція визначена 
перешкодою виведенню української економіки з 
депресивного стану, що унеможливлює її стале і 
динамічне зростання [23].

Зазначене свідчить про високу актуальність 
формування і реалізації дієвої антикорупційної 
політики, однією з основ якої є її нормативно-пра-
вове забезпечення, що потребує суттєвого удоско-
налення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Загальні теоретичні та практичні про-
блеми, принципи та підходи антикорупційної 
діяльності, у тому числі в правовій площині, ана-
лізували В. Василевич, А. Михненко, А. Мудров, 
Є. Невмержицький, В. Нестерович, О. Прохо-
ренко, Е. Расюк, О. Руснак, В. Федоренко, А. Сав-
ченко, С. Серьогін, В. Соловйов, О. Шевченко, 
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О. Шевчук та ін. Нормативно-правові механізми 
запобігання та протидії корупції в Україні, напрями 
їх удосконалення досліджували В. Баришніков, 
М. Бездольний, Л. Гбур, Д. Заброда, Б. Костенко, 
А. Кухарук, Т. Супрун, О. Ткаченко, В. Трепак, 
Р. Тучак, І. Чемерис, Я. Швидкий та ін. 

Мета статті – виділення напрямів удоскона-
лення нормативно-правової бази антикорупційної 
діяльності в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналізуючи зазначені напрями, доцільно, 

насамперед, відзначити, що багато корупційних 
злочинів пов’язані з використанням публічних 
коштів, що включають державні кошти та кошти 
місцевого самоврядування. З цього приводу 
ст. 210 Кримінального кодексу України відносить 
до корупційних кримінальних правопорушень 
нецільове використання бюджетних коштів, здій-
снення видатків бюджету чи надання кредитів з 
бюджету без встановлених бюджетних призна-
чень або з їх перевищенням, а також передбачає 
санкції за ці злочини [13]. До бюджетних коштів 
зазначена стаття Кодексу відносить кошти, що 
включаються до державного бюджету і місце-
вих бюджетів незалежно від джерела їх форму-
вання. Так само, у новому проєкті Кримінального 
кодексу України ст. 9.5.4 відносить до різновидів 
зловживань службовими повноваженнями, ста-
новищем чи пов’язаними з ними можливостями 
набуття неправомірної вигоди шляхом викорис-
тання бюджетних коштів не за їх цільовим при-
значенням [12].

Проте, публічні кошти охоплюють далеко не 
тільки кошти державного та місцевого бюджетів, 
що у працях науковців розкривається, як правило, 
через поняття публічних фінансів. Так, Л.Фокша 
виділяє у сучасній системі публічних фінансів 
в Україні дві основні складові: централізовані 
фонди, в тому числі Державний бюджет України 
і місцеві бюджети, а також фонди соціального 
призна чення, зокрема публічні бюджетні фонди, 
публічні позабюджетні фонди спеціального (цільо-
вого) призначення та фонди обов’язкового соціаль-
ного страхування, кошти яких не є державною або 
комунальною власністю; децентралізовані фонди, 
що утворюються на державних, кому нальних під-
приємствах, установах, організаціях задля задово-
лення публічного інтересу [30, с. 164]. На думку 
С. Дяченко, публічні фінанси є економічними від-
носинами, в результаті яких формуються центра-
лізовані фонди грошо вих коштів, державні та міс-
цеві позабюджетні цільові фонди, фонди суб’єктів 
господарюван ня державної й комунальної форми 

власності [8, с. 60]. С. Бардаш і Ю. Баранюк ведуть 
мову про публічні державні фінанси, до яких вони 
відносять фонди коштів державного бюджету Укра-
їни та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані 
під державні та місцеві гарантії, кошти Національ-
ного банку та інших державних банків, держав-
них цільових коштів, Пенсійного фонду та фондів 
загальнообов’язкового соціального страхування, а 
також кошти суб’єктів господарювання державної 
та комунальної власності, отримані ними від їхньої 
господарської діяльності [2, с. 36].

Загалом, можна погодитися з О. Сударенко, на 
погляд якої правове визначення поняття «публічні 
кошти» ще належить виробити [26, с. 225]. Разом 
з тим, видається очевидним, що публічні кошти 
включають, крім бюджетних, низку інших видів 
коштів, незаконне використання яких не підпадає 
під дію Кримінального кодексу України як у його 
чинній редакції, так і у його новому проєкті. Для 
виправлення такого становища пропонується роз-
ширити дію ст. 210 Кодексу на корупційні пра-
вопорушення щодо використання усіх публіч-
них коштів, а не лише бюджетних. При цьому 
можна використати визначення ст. 1 Закону Укра-
їни «Про відкритість використання публічних 
коштів», згідно з якою публічні кошти – кошти 
державного бюджету (крім таємних видатків), 
бюджету Автономної Республіки Крим та місце-
вих бюджетів, кредитні ресурси, надані під дер-
жавні та місцеві гарантії, кошти Національного 
банку України, державних банків, державних 
цільових фондів, Пенсійного фонду України, фон-
дів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, а також кошти суб’єктів господарю-
вання державної і комунальної власності, отримані 
ними від їхньої господарської діяльності [18].

До поширених форм корупції, що справляють 
значний деструктивний вплив на суспільство та 
державу в Україні, належить непотизм (кумів-
ство), що означає практику отримання посад не за 
особисті професійні якості, здібності, заслуги, а 
через родинні зв’язки [25, с. 191]. А. Титко визна-
чає непотизм як форму конфлікту інтересів, що 
може бути спадковим або подружнім [27, с. 84].

Законодавство України містить положення, 
спрямовані на запобігання непотизму. Зокрема, 
відповідно до ст. 27 Закону України «Про запобі-
гання корупції», особи, зазначені у пункті 1 час-
тини першої статті 3 цього Закону, не можуть 
мати у прямому підпорядкуванні близьких їм 
осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку 
з виконанням повноважень близьким їм осо-
бам. Та сама заборона викладена у ст. 32 Закону  
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України «Про державну службу» щодо призна-
чення на посаду державної служби. У цих же 
статтях законів зазначається, що у разі виник-
нення обставин, що порушують таку забо-
рону, відповідні особи, близькі їм особи вжи-
вають заходів щодо усунення таких обставин у 
п’ятнадцятиденний строк. При цьому відповідні 
державні службовці зобов’язані повідомити про 
наявність прямого підпорядкування керівника 
державної служби, а у разі неповідомлення вони 
несуть відповідальність, встановлену законом. 
У разі неусунення обставин добровільно, керів-
ник державної служби повинен вжити у місячний 
строк заходів до їх усунення, інакше він несе від-
повідальність, встановлену законом [19; 20].

Разом з тим, обидва закони не конкретизують 
відповідальність за порушення вимог щодо підпо-
рядкування близьких осіб або посилання на від-
повідні норми інших законів. Ст. 172-7 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення 
вставнолює лише загальну відповідальність за 
порушення вимог щодо запобігання та врегулю-
вання конфлікту інтересів [11]. Але при цьому 
пряме підпорядкування близьких осіб не кваліфі-
кується як форма конфлікту інтересів ні у даному 
Кодексі, ні у Законах України «Про запобігання 
корупції» та «Про державну службу».

Враховуючи це, пропонується у главі 13-А 
Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення передбачити спеціальну відповідаль-
ність за порушення вимог, спрямованих на 
запобігання непотизму. Зокрема, доцільно вста-
новити чітку адміністративну відповідальність 
керівника державної служби, який не вжив заходів 
щодо усунення прямого підпорядкування близь-
ких осіб, а також самих осіб, які не повідомили 
про наявність такого підпорядкування, у вигляді 
штрафів та заборон обіймати певні посади.

Ефективним засобом запобігання корупції є 
правова інституціоналізація лобізму в нашій дер-
жаві у руслі ст. 444 Угоди про асоціацію України з 
ЄС, оскільки ця стаття передбачає, серед іншого, 
сприяння процесу інституційної розбудови лобіст-
ської діяльності [29]. Науковці відзначають, що 
легалізація цього інституту створює чіткі правові 
механізми для залучення усього різноманіття соці-
альних груп до прийняття державних рішень, зна-
чно зменшує тінізацію взаємодії бізнесових груп 
з органами державної влади та посадовими осо-
бами, що суттєво сприяє зниженню рівня корупції 
[3; 4, с. 434]. На сьогодні в Україні існує конститу-
ційно-правове підґрунтя для здійснення цивілізо-
ваної лобістської діяльності, проте лобізм, існуючи 

де-факто, залишається відокремленим від законо-
давства [5, с. 11; 28, с. 203]. Поняття лобізму є зако-
нодавчо не визначеним, не встановлено єдиного 
порядку його здійснення, нормативно-правові акти 
не містять гарантій забезпечення громадського 
впливу на прийняття владних рішень, механізмів 
контролю за практикою взаємодії представників 
влади і лобістів тощо [7, с. 14].

Зазначене зумовлює доцільність законодавчого 
запровадження інституту лобістської діяльності 
в Україні, насамперед, шляхом прийняття спе-
ціального закону, що має законодавчо закріпити 
даний інститут, дати чітке тлумачення відповід-
ного явища та врегулювати лобістську діяльність з 
достатнім ступенем деталізації. У цьому базовому 
законі мають бути відображені ключові аспекти 
функціонування інституту лобізму, а саме: чітке 
закріплення та унормування переліку, організа-
ційних форм і статусу суб’єктів лобізму; належна 
реєстрація професійних лобістів і їх об’єднань; 
легалізація діяльності іноземних лобістів; чітке 
законодавче визначення об’єктів та предмета 
лобізму, переліку його дозволених методів тощо.

Крім спеціального закону, становлення пра-
вового інституту лобізму потребує здійснення 
комплексу заходів, які, на основі поглядів дослід-
ників, можна узагальнити за такими напрямами 
[1, с. 105-106; 7, с. 12; 15, с. 14]:

– прийняття Закону України «Про нормативно-
правові акти» та внесення змін до Регламенту 
Верховної Ради України з метою встановлення 
процедури і суб’єктно-об’єктного складу лобіст-
ської діяльності в парламенті;

– внесення змін до законів України «Про Кабі-
нет Міністрів України» і «Про центральні органи 
виконавчої влади», а також до Регламенту Кабі-
нету Міністрів України, у частині визначення 
методів, форм і процедур здійснення лобізму в 
уряді та ЦОВВ;

– внесення змін до законів України «Про дер-
жавну службу» і «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» з метою регламентації участі 
державних служ бовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування у лобістських процедурах;

– запровадження юридичної відповідальності 
лобістів шляхом доповнення Кримінального 
кодексу України і Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення, передбачивши відпо-
відальність для учасників лобістських правовід-
носин і санкції за незаконні дії;

– врегулювання у господарському і фіскаль-
ному законодавстві питань оподаткування діяль-
ності лобістів, зокрема, визначення їх правового 
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становища як платників податків, видів податків 
і зборів, порядку податкового конт ролю відпо-
відної діяльності, відповідальності за порушення 
податкового законодавства тощо.

Принциповим аспектом протидії корупції шля-
хом реального відокремлення влади від бізнесу є 
подальше удосконалення законодавчого регу-
лювання фінансування політичних партій. 
Подібно до європейських країн, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання і протидії політичній 
корупції» з 2015 р. запроваджений механізм, що 
передбачає обмеження розмірів приватних вне-
сків, надання бюджетного державного фінансу-
вання та певними критеріями, прозорість фінан-
сування та звітування, державний та громадський 
контроль дотримання законодавчих вимог, санк-
ції за їх порушення. Проте фахівці відзначають 
суттєві проблеми, а саме: значну невідповідність 
задекла рованого та дійсного фінансування пар-
тій; використання прихованих джерел приватного 
фінансування; незаконне фінансування виборчих 
кампаній [14]. 

Для вирішення цих проблем фахівці пропону-
ють: удосконалення системи державного контр-
олю за фінансуванням діяльності політичних пар-
тій; розвиток механізмів громадського контролю 
фінансування політичних партій, налагодження 
співпраці громадських організацій у цьому аспекті 
з державними органами контролю; підвищення 
ефективності механізмів запобігання надмірному 
впливу на політичні партії та виборчі кампанії з 
боку окремих фізичних та юридичних; деталіза-
цію та посилення санкцій, перш за все криміналь-
ної відповідальності, за порушення законодавчих 
обмежень щодо приватних внесків на підтримку 
політичних партій та вимог щодо їх фінансової 
звітності [16; 17, с. 52].

З погляду антикорупційної культури важливе 
значення має належне регулювання етичної пове-
дінки посадових осіб органів публічної влади. 
У [9, с. 147] зазначається, що одним із дієвих захо-
дів протидії корупції на публічній службі є зако-
нодавче урегулювання питань професійної етики 
публічних службовців. У цьому зв'язку ще у 2000 р. 
була прийнята Рекомендація № R (2000)10 Комітету 
міністрів Ради Європи «Про кодекси поведінки 
для державних службовців». У ній висловлюється 
переконання у тому, що просування етичних цін-
ностей є важливим засобом запобігання корупції, 
та рекомендується урядам держав-членів Ради 
Європи сприяти прийняттю національних кодек-
сів поведінки державних службовців, керуючись 

відповід ним Модельним кодексом, що є додатком 
до зазначеної Рекомендації [24].

З цього приводу відповідна зарубіжна практика 
є дуже розвиненою. Зокрема, у Німеччині навіть 
незначний знак уваги, наприклад, плитка шоко-
ладу, може вважатися хабарем, якщо посадова 
особа отримала у зв’язку з виконанням владних 
повноважень [31, с. 33]. Законодавство Швейцарії 
дозволяє приймати подарунки службовцям, якщо 
вони не становлять великої цінності та відповіда-
ють соціальним нормам, наприклад, вартістю до 
200 швейцарських франків для співробітників 
Федеральної адміністрації [6, с. 115].

У Великобританії з 1998 р. діє Керівництво для 
державних службовців, що розроблене Секрета-
ріатом Кабінету Міністрів та містить конкретні 
настанови для посадовців щодо поводження з 
лобістами у різних життєвих ситуаціях. Крім 
того, претенденти на посади міністрів повинні 
подавати вичерпні дані щодо фінансових інтер-
есів – як своїх, так і дружини та дорослих дітей. 
Спеціальний комітет розглядає ці дані та може 
порадити претенденту відмовитися від співпраці з 
певною компанією, фондом або банком [32, с. 115]. 
У 2007 р. було прийнято Правила про бізнес-при-
значення державних посадовців. Згідно з ними, 
міністри та державні службовці зобов'язані отри-
мати дозвіл уряду на призначення до бізнесової 
структури, якщо з моменту припинення ними 
службових повноважень пройшло менше 2 років. 
Питання запобігання конфлікту інтересів парла-
ментарів регулюють кодекси поведінки членів 
палат Британського парламенту [6, с. 435].

У США в 1977-1978 pp. були прийняті Стан-
дарти етичної поведінки для службовців орга-
нів виконавчої влади і Акт етичної поведінки 
конгресменів, доповнені поправками у 1989, 
1991, 1995 pp. Вони досить чітко регламенту-
вали питання запобігання конфлікту інтересів, у 
тому числі процедуру так званих «обертових две-
рей». Виконавчий указ Президента США «Етичні 
зобов'язання персоналу виконавчої влади» 2009 р. 
ще посилив цю регламентацію у частині призна-
чень на посади в урядових структурах колишніх 
лобістів, обмежень їх діяльності, а також утри-
мання посадових осіб від лобіювання після при-
пинення службових обов'язків [6, с. 426].

У нашій державі в недалекому минулому 
діяв Закон України «Про правила етичної пове-
дінки», хоча він справедливо піддавався сер-
йозній критиці. Натомість, зараз відповідного 
загальнообов'язкового акту немає, оскільки 
Загальні правила етичної поведінки державних 
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службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування, затверджені наказом Національ ного 
агентства України з питань державної служби, для 
інших органів публічної влади, фактично, мають 
лише рекомендаційний характер [22].

Для ліквідації цієї прогалини доцільно затвер-
дити спеціальним законом Кодекс етичної пове-
дінки державного службовця. У цьому доку-
менті, враховуючи зарубіжну практику, замість 
дублювання положень законів України «Про запо-
бігання корупції» та «Про державну службу», 
мають бути детально регламентовані питання 
прийняття державними посадовцями подарунків, 
знаків гостинності чи послуг, подання відомостей 
про джерела доходів та фінансові інтереси як осо-
бисті, так і членів сім'ї, спеціальних обмежень на 
перехід з державних посад у бізнесові структури 
(запобігання ефекту «обертових дверей»), пред-
ставництва державних інтересів в акціонерних 
товариствах із часткою держави у статутному 
капіталі, повідомлення про корупцію колегами 
по службі, морального заохочення безкорупційної 
поведінки тощо.

Висновки. З погляду післявоєнного віднов-
лення економіки нашої держави важливе зна-
чення має кардинальне зменшення рівня корупції, 
що зумовлює потребу суттєвого удосконалення 
нормативно-правової бази антикорупційної діяль-
ності в Україні за наступними напрямами:

– розширення дії Кримінального кодексу Укра-
їни на корупційні правопорушення щодо вико-

ристання усіх публічних коштів з визначенням 
повного переліку їх видів;

– передбачення у Кодексі України про адмі-
ністративні правопорушення спеціальної відпо-
відальності за порушення вимог щодо підпоряд-
куванні близьких осіб для керівників державної 
служби та самих осіб, які не повідомили про наяв-
ність такого підпорядкування;

– законодавче запровадження інституту лобіст-
ської діяльності в Україні шляхом прийняття спе-
ціального закону, внесення пов'язаних змін та 
доповнень до чинної нормативно-правової бази;

– подальше удосконалення законодавчого регу-
лювання фінансування політичних партій у час-
тині відповідної системи державного контролю, 
механізмів громадського контролю, санкцій, перш 
за все кримінальної відповідальності, за пору-
шення законодавчих обмежень тощо;

– затвердження спеціальним законом Кодексу 
етичної поведінки державного службовця, у якому 
мають бути детально регламентовані питання 
подання відомостей про джерела доходів та фінан-
сові інтереси як особисті, так і членів сім'ї, спеці-
альних обмежень на перехід з державних посад у 
бізнесові структури, повідомлення про корупцію 
колегами по службі, морального заохочення без-
корупційної поведінки та ін.

Поряд з удосконаленням законодавства, потре-
бують розвитку інші механізми запобігання та 
протидії корупції, що зумовлює перспективи 
подальших досліджень.
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Kravchenko S.O. DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF NORMATIVE-LEGAL BASE 
OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITY IN UKRAINE

The article is devoted to improvement of normative-legal base of anti-corruption activity in Ukraine. The 
main disadvantages of this normative-legal base are determined. In particular, the Criminal Code of Ukraine 
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cover corruption crimes related to using budget funds only rather than all kinds of public funds. The Ukrainian 
legislation doesn't concretize the liability for breaking of requirements concerning subordination of relatives. 
Efficient means for corruption prevention is a legal institutionalization of lobbyism but it isn't legalized still 
in Ukraine. Substantial problems exist regarding legislative regulation of financing of political parties. As for 
anti-corruption culture obligatory regulative act on ethics of public servant is absent in Ukraine.

The directions for improvement of normative-legal base of anti-corruption activity in Ukraine are offered 
as follows:

– extending clauses of the Criminal Code of Ukraine on corruption offences with regard to using all public 
funds with determination all kinds of them;

– setting in the Code of Ukraine on administrative offences a special liability for breaking of requirements 
concerning subordination of relatives in public service for personnel chiefs and persons who didn’t inform 
about existence of such subordination;

– legislative establishment of lobbying institute in Ukraine through adopting of special law and appropriate 
amendments to actual normative-legal base;

– further improvement of legislative regulation of financing of political parties with regard to appropriate 
system of governmental control, mechanisms of public control, and sanctions for breaking of legislative 
limitations, etc.;

– adopting the special Law on Ethic Code of Public Servant on the base of best foreign practice.
Key words: corruption, anti-corruption activity, corruption offences, lobbyism, financing of political 

parties, ethics of public servant.
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ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: 
ТЕОРЕТИЧНА ПЛОЩИНА

Стратегічні і концептуальні документи окреслюють напрями цифровізації України та 
наголошують на необхідності формування у громадян знань, вмінь та практичних навичок 
цифрових технологій. Сучасні процеси цифровізації в країні, активне використання цифрових 
технологій в органах публічної влади першочергово потребують відповідної цифрової компе-
тентності публічних службовців. Вищезазначені проблеми, на сьогодні, є важливими науко-
вими та практичними завданнями, які стоять перед українським суспільством.

Моніторинг публікацій вітчизняних дослідників щодо поняття «цифрова компетент-
ність» показав, що основна їх частина присвячена сфері середньої освіти та незначна – дослі-
дженню даного напряму у бізнесовому середовищі. Аналіз наукових публікацій щодо пробле-
матики формування та розвитку цифрових компетенцій в органах публічної влади засвідчив 
поодинокі дослідження окремих питань. Досліджено матеріали міжнародних експертів, роз-
глянуто Європейську рамку цифрової компетентності для громадян. Представлено адапто-
вану вітчизняними експертами Рамку цифрової компетентності для громадян України по 
сферам: основи комп’ютерної грамотності; інформаційна грамотність, уміння працювати 
з даними; створення цифрового контенту; комунікації та взаємодія у цифровому суспільств; 
безпека в цифровому середовищі; розв’язання проблем у цифровому середовищі. Розкрито 
мету, завдання Концепції розвитку цифрових компетентностей.

За результатом аналізу публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів, орга-
нізацій та структур щодо сутності дефініції «цифрова компетентність» з’ясовано, що 
в основі пізнання даного поняття лежать низка базових елементів: знання цифрових 
технологій,уміння працювати з ними та використання їх на практиці. Обгрунтовано вклю-
чення до переліку базових елементів цифрової компетентності цифрового етикету та сфор-
мовано авторське визначення: цифровий етикет публічних службовців – це набір правил та 
норм поведінки, дотримання яких є обов’язковим для персоналу органів публічної влади у кому-
нікативних процесах цифрового формату професійної діяльності. Запропоновано поняття 
«цифрова компетентність публічних службовців» розглядати як – поєднання знань, вмінь, 
навичок та цифрового етикету використання цифрових технологій в органах публічної влади 
у внутрішньому та зовнішньому цифровому середовищі професійної діяльності. Виділено 
принципи формування цифрової компетентності публічних службовців: законності, профе-
сійного саморозвитку, системності, безперервності, мотивації, цифрової етики. Окреслено 
механізми формування цифрових компетенцій персоналу органів публічної влади: нормативно-
правовий; інституційно-організаційний, матеріально-технологічний, мотиваційно-кадровий. 
Представлено авторський опис професійних цифрових компетентностей публічних службов-
ців, де розкрито їх зміст відповідно базових елементів: знання, вміння, практика та цифро-
вий етикет, який може бути використаний при розробці професійних стандартів. 

Ключові слова: цифрова компетентність, органи публічної влади, публічні службовці, 
цифрові технології.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
розвитку цифрового суспільства та економіки 
ефективність діяльності органів публічної влади 
України першочергово залежить від відповідної 
кваліфікації персоналу, а саме від його цифрової 
компетентності. Наразі в країні прийнято низку 

відповідних концепцій: Концепція розвитку циф-
рової економіки та суспільства України, Кон-
цепція розвитку цифрових компетентностей, які 
декларують розвиток цифрових компетентностей. 
Разом з тим, у схвалених урядом Національній 
економічній стратегії на період до 2030 року та 
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Стратегії реформування державного управління 
України на 2022–2025 роки одним із ключевих 
орієнтирів розвитку є побудова ефективної циф-
рової сервісної держави.

Схвалення стратегій та концепцій, низки нових 
нормативних актів, які стосуються цифровізації 
української суспільства та економіки, розвитку 
цифрової України зумовило позитивні зміни у 
сфері публічного управління. Однак потребують 
вирішення багато питань системного характеру. 
Наразі проблематика розвитку та поглиблення 
цифрових компетенцій персоналу органів публіч-
ної влади є актуальним питання, відповідає вимо-
гам сьогодення і потребує проведення досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні, значна частина вітчизняних науко-
вих публікацій щодо розвитку цифрової ком-
петентності знаходиться в освітній площині на 
рівні середньої освіти: А.Ю. Биков, О.М. Спірін, 
О.П. Пінчук [2], Н.П. Волкова, О.В. Лебідь [3], 
Г.Р. Генсерук [4], В.О. Гринько [5], О.В. Овча-
рук [14] О.В. Сахно [20], О.В. Струтинська [23] 
та інші. Серед досліджень проблематики форму-
вання та розвитку цифрової компетентності частка 
публікацій присвячена цифровій грамотності 
людського капіталу бізнес-структур А.А. Олешко 
[15, 16], І.В. Струтинська [22], і лише окремі вчені 
займалися вивченням даного напрямку в органах 
публічної влади, а саме: К.В. Копняк, В.В. Покинь-
череда [11], В.В.Лола [12], Н.В.Новіченко [13], 
Н.С. Орлова, Г.В. Шляхіна [18], В.В. Фостікова 
[26]. Однак, у цих дослідженнях увага приділено 
вивченню окремих аспектів формування і розви-
тку цифрової компетентності. До того ж, врахо-
вуючи випереджуючі тенденції прикладної пло-
щини цифровізації процесів діяльності органів 
публічної влади назрілим є вивчення публікацій 
практиків, експертів, організацій та стратегічних 
документів. 

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності 
цифрової компетентності публічних службовців 
як наукового напрямку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Цифровізації процесів діяльності органів публіч-
ної влади є одним із ключових завдань розвитку 
будь-якої країни, в т.ч. і України. На сьогодні, в 
системі органів публічної влади впровадження 
цифрових технологій – це один із основних 
напрямків її реформування. До того ж цифровіза-
ція визнана урядом як однин із інстументів подо-
лання корупції в Україні.

Ключевою умовою ефективності цифровізації 
сфери публічного управління є відповідна ква-

ліфікація персоналу, його компетентність щодо 
знань, умінь та навиків цифрових технологій. 
Проблема формування та розвитку цифрової ком-
петентності персоналу органів публічної влади, 
як важливої складової забезпечення ефективної 
діяльності в умовах стрімкого розвитку цифрових 
технологій знаходиться на початковій стадії нау-
кових досліджень вітчизняних вчених, потребує 
додаткового вивчення.

Першочергово, досліджуючи проблематику 
розвитку цифрової компетенності у сфері публіч-
ного управління розкриємо сутність поняття 
«цифрова компетентність». Проведений ана-
ліз публікацій вітчизняних та зарубіжних авто-
рів показав, що існують різні трактування цього 
терміна, які залежать від точки зору конкретного 
науковця, сфери дослідження. Основні підходи до 
визначення дефініції «цифрова компетентність» 
наведено в таблиці 1. 

Досліджуючи поняття цифрової компетент-
ності у освітньому просторі С.М. Прохорова від-
значає, що дана компетентність визначається 
здатністю педагога ефективно та результативно 
використовувати інформаційно-комунікаційні тех-
нології (далі – ІКТ) у своїй професійній діяльності 
з метою розвитку. На думку автора до складових 
елементів цифрової компетентності входять також 
додаткові знання, уміння, здатності та ставлення, 
серед яких технічні навички роботи з ІКТ, здат-
ність застосовувати вказані ресурси у навчально-
виховному процесі, та здатність планувати, аналі-
зувати та керувати освітнім та виховним процесом 
за допомогою ІКТ [19]. Більш розширене авторське 
бачення педагогічного феномену «цифрова компе-
тентність майбутніх учителів гуманітарних спеці-
альностей» пропонують науковці Н.П. Волкова та 
О.В. Лебідь – це здатність особистості викорис-
товувати в освітньому процесі цифрові ресурси, 
мобільні пристрої, хмарні технології, представлені 
у цифровій формі фотоматеріали, відеофрагменти, 
об’єкти віртуальної реальності та інтерактивного 
моделювання, статистичні та динамічні моделі, 
картографічні матеріали, графічні, текстові доку-
менти та інші навчальні матеріали, а також ство-
рювати й ефективно використовувати у професій-
ній діяльності можливості цифрового освітнього 
середовища та всіх його складників [3, с. 163].

Аналізуючи трактування дефініції «цифрова 
компетентність» у публікаціях вітчизняних та 
зарубіжних науковців, слід зазначити, що дане 
поняття досить часто визначається як здатність 
індивіда, яка грунтується на знаннях, вмінні та 
практичному досвіду використання цифрових 
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технологій. Моніторинг публікацій вітчизняних 
дослідників щодо дефініції «цифрова компетент-
ність» показав, що основна їх частина присвячена 
сфері середньої освіти. Водночас, даний напрям 
потребує ґрунтовнішого вивчення в освітньому 
процесі закладів вищої освіти.

Окремі дослідження формування цифрової 
компетентності персоналу бізнесового серед-
овища присвячені публікації А.А. Олешко у спі-
вавторстві. Науковці вважають, що цифрові нави-
чки людського капіталу мають бути сформовані 
на трьох рівнях: 

1) вищий рівень – навички управління цифро-
вою економікою та цифрового підприємництва: 
вміння визначати нові можливості для бізнесу, 
нові бізнес-моделі, нові способи: вищий, середній 
та низовий ведення бізнесу, вміння впроваджу-
вати інновації та управляти змінами; 

2) середній рівень – цифрові спеціалізовані 
навички: навички, необхідні для дослідження, 
розробки, проектування, стратегічного плану-
вання, управління, виробництва, консалтингу, 
маркетингу, продажу, інтеграції, встановлення, 
адміністрування, підтримки та обслуговування 
програмного забезпечення та систем ІКТ; 

3) низовий рівень – навички цифрових корис-
тувачів: цифрова грамотність, навички, необхідні 
для ефективного використання засобів, систем 
та пристроїв ІКТ, що охоплюють використання 
Інтернету, додатків, основного та вдосконаленого 
програмного забезпечення та спеціалізованих 
інструментів, що підтримують конкретні бізнес-
функції [16, с. 18-19]. 

Погоджуємось з думкою вчених, що рівень 
цифрової компетентності найближчими десяти-
літтями визначатиме конкурентоспроможність  

Таблиця 1
Сутність поняття «цифрова компетентність»

Автори Цифрова компетентність це
Генсерук Г.Р. 
[4, с. 9]

– важливий компонент професійної компетентності сучасного педагога, 
який поєднує знання та вміння використовувати цифрові технології 
для організації освітнього процесу, критично оцінювати інформаційні 
ресурси в доцільності їх застосування у майбутній професійній діяльності, 
застосовувати технологічні інновації;

Гринько В.О.
[5, с. 60]

– професійну здатність вчителя використовувати цифрові технології, де 
під цифровими технологіями розуміємо технології створення, передачі та 
збереження інформаційних повідомлень, що передбачає кодування їхнього 
змісту за допомогою цифр;

Куйбіда В.С., Петроє О.М., 
Федулова Л.І., Андрощук Г.О. 
[27, с. 6] 

− це сукупність знань, здібностей, особливостей характеру  
і поведінки, які необхідні для того щоб людина могла використовувати ІКТ та 
цифрові технології для досягнення цілей у своєму особистому  
або професійному житті;

Овчарук О.В. 
[14, с. 14]

− доведена здатність працювати індивідуально або колективно, 
використовуючи інструменти, ресурси, процеси і системи, які відповідають 
за доступ до інформації (відомостей і даних) та її оцінювання, застосовувати 
таку інформацію для вирішення проблем, спілкування, створення 
інформаційно-спрямованих рішень, продуктів і систем, а також для 
отримання нових знань;

Прохорова С.М. 
[19, с. 115].

− здатність ефективно та результативно використовувати інформаційно-
комунікаційні технології у своїй професійній діяльності з метою розвитку;

Романовський О.Г. та ін. 
[25, с. 187]

− комплекс знань, умінь, навичок і рефлексійних установок майбутніх 
учителів у взаємодії з інформаційним освітнім середовищем;

Сахно О.В.
[20, с. 12]

− це здатність користувача упевнено, ефективно і безпечно вибирати і 
застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в різних сферах життя, 
заснована на неперервному оволодінні знаннями, вміннями, мотивацією, 
відповідальністю;

Carretero, S., Vuorikari, R., 
Punie, Y [29].

– впевнене та ґрунтовне користування засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій у таких сферах, як робота, можливість працевлаштування, освіта, 
дозвілля, залучення та участь у житті суспільства, що є життєво необхідними 
для участі у щоденному соціально-економічному житті; 

Ferrari, A.
[30]

− набір знань, умінь, які необхідні для використання інформаційних 
технологій та цифрових медіа для виконання завдань; розв’язання проблем; 
керування інформацією; співробітництва; спілкування; створення і 
поширення контенту; спільної діяльності та задоволення потреб.
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персоналу при прийнятті на роботу, а якісне 
володіння цифровими навичками стане однією з 
обов'язкових вимог роботодавців. Щодо розви-
тку цифрових компетентностей, вважаємо, що цей 
процес повинен відбуватися на рівні держави, регі-
ону, міст та громад у громадян, бізнесу та влади. 

Аналіз наукових публікацій проблематики 
формування та розвитку цифрових компетенцій 
персоналу органів публічної влади показав пооди-
нокі дослідження окремих питань, а саме: 

1) В.В. Фостікова [26]; – проаналізовано 
сучасні вимоги до цифрових компетентностей 
державних службовців, які актуалізувалися в 
результаті запровадження моделі електронного 
урядування; 

2) В.В. Лола [12] – виокремлено та розкрито 
цифрові компетентності депутатів, аргументована 
їх важливість при налагодженні «дистанційної» 
взаємодії в громаді; 

3) Н.В. Новіченко [13] – досліджено цифрові 
компетенції депутатів місцевих рад, як скла-
дова загальних ключових компетенцій людини у 
21 столітті;

4) Н.С. Орлова, Г.В. Шляхіна [18] – обгрун-
товано необхідність підвищення рівня цифрових 
компетентностей державних службовців в умовах 
цифрових трансформацій суспільства, визначенно 
роль цифрових компетентностей у формуванні 
лідера на державній службі та доведено, що вона 
є базовою професійною компетентністю лідер-
ського профілю державного службовця і потребує 
постійного вдосконалення;

5) К.В. Копняк, В.В. Покиньчереда [11] – роз-
глянуто питання формування цифрової ком-
петентності майбутніх державних службовців 
у процесі професійної підготовки, визначені 
обов’язкові компоненти освітніх програм їх підго-
товки та цифрові навички, які повинні бути сфор-
мовані в процесі професійної підготовки, реко-
мендовано використання відкритих платформах 
«Дія.Цифрова освіта» та «Школа децентралізації 
U-LEARN».

Дослідженням державної політики розвитку 
цифрової грамотності публічних службовців та 
громадян України присвячена робота І.Б. Жиля-
єва, А.І Семенченко [6], де розкрито основні фак-
тори впливу і ризики реалізації державної полі-
тики розвитку цифрової грамотності та механізм 
її коригування, запропоновано концептуальні 
засади розвитку цифрових навичок публічних 
службовців та громадян. Питанням цифрової 
освіти населення та публічних органів України 
вивчатись С.Е. Зелінським [7].

Окремої уваги заслуговує дослідження науков-
ців Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України, 
яке присвячено теоретико-прикладній площині 
формування компетентності депутатів місце-
вих рад. У 2021 році вийшла з друку монографія 
«Теоретичні та практичні аспекти формування 
компетентності депутатів місцевих рад України» 
[24], де окремий розділ монографії присвячено 
дослідженням теоретичної та практичної площини 
питань цифрових трансформацій в органах місце-
вого самоврядування та розвитку цифрових ком-
петентностей їх депутатів. Науковою спільнотою 
проведені дослідження процесів цифрової транс-
формації в місцевому самоврядуванні, які основані 
на розвитку цифрових комунікацій органів місце-
вої влади, громадян та бізнесу. В дослідженні були 
використані результати опитування державних 
службовців та посадових осіб місцевого самовря-
дування – слухачів навчального закладу які пока-
зали, що для розвитку цифрових компетентностей 
потрібні знання цифрових комунікацій, хмарних 
сервісів та обчислення; цифрової інфраструктури, 
інтернет речей та штучного інтелекту, електронної 
демократії та цифрової безпеки. 

На нашу думку, на теперішньому етапі циф-
ровізації територіальних громад слушним було б 
використовувати платформу цифрової трансфор-
мації регіонів України «Дія. Цифрова Громада» 
(https://hromada.gov.ua/), де представлено ката-
лог цифрових продуктів та рішень для громад, 
алгоритм цифровізації громади. До того ж, фор-
мування та підвищення відповідного рівня циф-
рових компетентностей представників органів 
місцевого самоврядування є можливим з вико-
ристанням національної онлайн-платформи для 
розвитку цифрової грамотності «Дія.Цифрова 
освіта» (https://osvita.diia.gov.ua/), де розміщені 
онлай курси, які відповідають їх професійному 
напрямку: «Цифрові держслужбовці», «Що таке 
державна політика і як її формувати», «Як громаді 
стати цифровою», «ТВК. Про роботу територіаль-
них виборчих комісій», «ДВК. Про роботу діль-
ничних виборчих комісій», «Доступ до публічної 
інформації», «Публічні консультації онлайн», 
«Відкриті дані для державних службовців», 
«Цифрова грамотність державних службовців 
1.0 на базі інструментів Google» та інші.

Продовжуючи дослідження цифрова компе-
тентності як наукового напряму важливо звернути 
увагу на світовий досвід, напрацювання міжна-
родних експертів. Слід зазначити, що цифрова 
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компетентність у 2006 року була визначена як 
одна із основних компетентностей Європейського 
Союзу, а у 2013 році було розроблено першу 
Європейську рамку цифрової компетентності 
громадян DigComp (Digital Competence), яка була 
змінена протягом 2016-2017 років. 

Окремої уваги заслуговують публікації експер-
тів дослідницького центру Європейської комісії, у 
дослідженнях яких обговорюються поняття «циф-
рова компетентність». Об’єднаним дослідницьким 
центром Європейської Комісії було: 1) у 2013 році – 
розпочато науковий̆ проект з розроблення системи 
цифрової компетентності громадян DigComp 
1.0 (DigComp – The Digital Competence Framework 
for Citizen); 2) у 2016 році – опубліковано Рамку 
цифрової компетентності DigComp 2.0, де циф-
рова компетентність визначається як впевнене та 
ґрунтовне користування засобами інформаційно-
комунікаційних технологій у таких сферах, як 
робота, можливість працевлаштування, освіта, 
дозвілля, залучення та участь у житті суспільства, 
що є життєво необхідними для участі у щоден-
ному соціально-економічному житті [30]. 

Рамка цифрової компетентності громадян 
окреслює п’ять їосновних блоків: 1) інформаційна 
грамотність (вміння шукати, опрацьовувати, філь-
трувати, оцінювати та користуватися цифровим 
контентом); 2) комунікація та взаємодія (вміння 
спілкуватися через використання цифрових 
технологій, ділитися інформацією, контактувати 
із суспільством, користуватися державними та 
приватними послугами, знання нетикету, тобто 
володіння правилами поведінки в цифровому 
середовищі); 3) цифровий контент (створювати, 
покращувати інформаційний зміст, програму-
вати коди, бути обізнаними щодо авторських прав 
та політики ліцензування); 4) безпека (вміння 
захистити пристрої та персональні дані, розу-
міння ризиків та загроз); 5) вирішення проблем 
(вміння вирішувати проблеми щодо програмного 
забезпечення та користування мережами, визна-
чати потреби та знаходити відповідні технічні 
рішення, креативно користуватися цифровими 
технологіями для створення знання, процесів та 
продуктів з метою вирішення повсякденних жит-
тєвих та професійних проблем). Рамка цифрової 
компетентності 2.0 включає такі рівні: базовий 
користувач, незалежний користувач, професійний 
користувач.

У 2017 році Рамка цифрової компетентності 
була оновлена DigComp 2.1 [28], і на сьогодні 
даний документ є одним iз найсучаснiших євро-
пейських документiв, розроблених спільнотою 

країн Європейського Союзу і слугує орієнтиром 
для стратегічного планування ініціатив із розви-
тку цифрової компетентності громадян. Цей доку-
мент описує детальну класифікацію цифрової 
компетентності, що включає 5 областей і 21 циф-
рову компетенцію, які необхідні всім громадянам 
та містить рекомендації щодо розробки політики 
цифровізації.

На міжнародному рівні окрім Європей-
ських рамок цифрової компетентності для гро-
мадян (DigComp, DigComp 1.0, DigComp 2.0, 
DigComp 2.1) були прийняті загальноєвропей-
ські рамки цифрової компетентності: викладачів 
(DigCompEdu, 2017 р.) та закладів вищої освіти 
(DigCompOrg, 2015 р.). 

Щодо України, то слід відзначити, що європей-
ську концептуально-еталонну модель цифрових 
компетентностей DigComp 2.1 адаптовано україн-
ськими експертами до особливостей України з вра-
хуванням рекомендацій європейських та міжнарод-
них інституцій у сфері цифрових компетентностей 
і у 2021 році оприлюднено опис Рамки цифрової 
компетентності для громадян України [17]. Рамка 
цифрової компетентності містить 4 виміри: 

1) сфера компетентностей – 6 сфер: 1) основи 
комп’ютерної грамотності, 2) інформаційна гра-
мотність, уміння працювати з даними, 3) ство-
рення цифрового контенту, 4) комунікації та 
взаємодія у цифровому суспільств, 5) безпека в 
цифровому середовищі, 6) розв’язання проблем у 
цифровому середовищі; 

2) назва та дескриптори компетентностей – 
30 компетентностей; 

3) рівні володіння, набуті громадянами за кож-
ною компетентністю – 6 рівнів: базовий (А1, А2), 
середній (В1, В2) та високий (С1, С2);

4) знання, вміння та навички до кожної компе-
тентності.

Адаптовану узагальнену структуру Рамки 
цифрової компетентності для громадян України 
представлено у таблиці 2.

На думку експертів основні підходи, виміри та 
концептуальні засади даної Рамка рекомендовано 
в подальшому: використовувати при створенні 
державної або регіональної політики з питань роз-
витку цифрової грамотності; враховувати при роз-
робці рамок професійних компетентностей для 
різних груп населення та різних категорій праців-
ників окремих сфер діяльності (доопрацювання 
професійних стандартів та посадових вимоги); 
оцінки рівня володіння цифровими компетенціями 
та планування заходів щодо підвищення цифрової 
грамотності. Поняття «цифрова компетентність» 
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згідно опису Рамки цифрової компетентності гро-
мадян розкривається як інтегральна характерис-
тика особистості, яка динамічно поєднує знання, 
уміння, навички та ставлення щодо використання 
цифрових технологій для спілкування, власного 
розвитку, навчання, роботи, участі у суспільному 
житті, відповідно до сфери компетенцій, належ-
ним чином (безпечно, творчо, критично, відпові-
дально, етично) [17, с. 52-53].

Окрім Рамки цифрової компетентності для 
громадян України, знаковою подією для розвитку 
цифрової грамотності населення стало схвалення 
урядом в 2021 році Концепції розвитку цифрових 
компетентностей, основною метою якої є визна-
чення пріоритетних напрямів і основних завдань 
з питань розвитку цифрових навичок та цифро-
вих компетентностей, підвищення рівня цифро-
вої грамотності населення, зокрема працездатних 
осіб, громадян похилого віку, малозабезпечених 
сімей, осіб з інвалідністю, інших вразливих груп 
населення, в умовах розвитку цифрової економіки 

та цифрового суспільства. Основними завдан-
нями Концепції є:

– формування та розвиток цифрових навичок 
та цифрових компетентностей в суспільстві, що 
сприятимуть розвитку цифрової економіки та сус-
пільства, а також розвитку електронної демократії 
і людського капіталу;

– забезпечення правового регулювання з 
питань формування державної політики у сфері 
розвитку цифрових навичок та цифрових компе-
тентностей громадян;

– розроблення комплексних змін до законо-
давства, що забезпечить визначення цифрової 
освіти, цифрових навичок та цифрових компе-
тентностей у сферах суспільного життя;

– визначення системи та опису складових 
цифрової компетентності (рамки цифрової ком-
петентності), а також вимог до рівня володіння 
цифровими навичками та цифровими компетент-
ностями різних категорій працівників, зокрема в 
професійних стандартах;

Таблиця 2
Рамка цифрової компетентності для громадян України [17]

Сфери компетент-
ностей Назви компетентностей

1 Основи комп’ютерної 
грамотності

− використання комп’ютерних та мобільних пристрої;
− використання базового програмного забезпечення; 
− використання застосунків та прикладного програмного забезпечення; 
− використання Інтернету та онлайн застосунків; 
− управління цифровою ідентичністю;

2 Інформаційна 
грамотність, уміння 
працювати з даними

− перегляд, пошук і фільтрація даних, інформації та цифрового контенту;
− критичне оцінювання та інтерпретація даних, інформації;
− управління даними, інформацією та цифровим контентом;
− реалізація власних запитів;
− самореалізація ц цифровому суспільстві;

3 Створення цифрового 
контенту

− розробка цифрового контенту;
− редагування та інтеграція цифрового контенту;
− авторське право та ліцензії;
− первинні навички та програмування;
− творче використання цифрових технологій;

4 Комунікації та 
взаємодія у цифровому 

суспільств

− комунікації за допомогою цифрових технологій;
− поширення та обмін даними за допомогою цифрових технологій;
− співпраця за допомогою цифрових технологій;
− цифрове громадянство, використання е-послуг, е-підпис;
− відповідальність, правові та етичні норми, мережевий етикет;

5 Безпека в цифровому 
середовищі

− захист пристроїв та безпечне підключення до мережі Інтернет;
− захист персональних даних та приватності, безпека в Інтернеті;
− захист особистих прав споживача від шахрайства і зловживань;
− захист здоров’я та благополуччя;
− захист навколишнього середовища;

6 Розв’язання проблем 
у цифровому 
середовищі

− розв’язання технічних проблем;
− вивчення потреб та їх технологічне вирішення;
− самооцінка рівня власної цифрової компетентності, усунення прогалин;
− вирішення життєвих проблем за допомогою цифрових технологій;
− навчання впродовж життя, професійний та саморозвиток у цифровому 
середовищі.
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– забезпечення координації дій на рівні орга-
нів виконавчої влади з питань розвитку цифрових 
навичок та цифрових компетентностей;

– створення індикаторів для моніторингу 
стану розвитку цифрових навичок та цифрових 
компетентностей;

– підвищення рівня обізнаності громадян 
щодо небезпек в Інтернеті [9].

У Концепції визначено, що цифровою компе-
тентністю є динамічна комбінація знань, умінь, 
навичок, способів мислення, поглядів, інших осо-
бистих якостей у сфері інформаційно-комуніка-
ційних та цифрових технологій, що визначає здат-
ність особи успішно соціалізуватися, провадити 
професійну та/або подальшу навчальну діяльність 
із використанням таких технологій.

Таким чином, провівши аналіз публікацій 
вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів, орга-
нізацій та стратегічних концептуальних докумен-
тів щодо розкриття суті поняття «цифрова компе-
тентність» з’ясовано, що в основі дане поняття має 
низку базових елементів, таких як знання цифро-
вих технологій,уміння працювати з ними та вико-
ристовувати їх на практиці. Враховуючи сучасні 
процеси переформатування комунікацій між дер-
жавою, бізнесом та громадянами в цифровий фор-
мат актуальності набуває питання цифровому ети-
кету, як інноваційної складової загальних правил 
етичної поведінки державних службовців та поса-
дових осіб місцевого самоврядування.

Цифровий етикет – визначає ціннісні установки 
та нормативи для учасників мережевих комуніка-
цій на всіх рівнях взаємодії [10, с. 30]. Серед прин-
ципів використання цифрового етикету науковці 
виділяють такі: демонстрація позитивних відно-
син, субординація, симетрія, зручність та економія 
ресурсів, традиція, принцип домовленості, безпека 
[1, с. 30]. Тема цифрового етикету на сьогодні є 
досить актуальною для учасників цифрового сус-
пільства, а особливо для представників органів 
публічної влади. В наш час дуже гостро стоїть 
питання формування правил цифрового етикету 
комунікацій держави, бізнесу і громадян (G2G G2C, 
G2B). На нашу думку, цифровий етикет публічних 
службовців – це набір правил та норм поведінки, 
дотримання яких є обов’язковим для персоналу 
органів публічної влади у комунікативних проце-
сах цифрового формату професійної діяльності. 

Пропонуємо поняття «цифрова компетентність 
публічних службовців» розглядати як – поєднання 
знань, вмінь, навичок та цифрового етикету вико-
ристання цифрових технологій в органах публіч-
ної влади у внутрішньому та зовнішньому циф-

ровому середовищі професійної діяльності. Серед 
принципів формування цифрової компетентності 
публічних службовців слід виділити наступні: 
законності, професійного саморозвитку, систем-
ності, безперервності, мотивації, цифрової етики.

Важливим питанням для вiтчизняної сфери 
публічного управління є з’ясування переліку 
набору знань, умінь, навичок використання циф-
рових технологій та цифрового етикету, яким 
повинні володіти персонал органів публічної 
влади. У таблиці 3 представлено авторський опис 
професійних цифрових компетентностей публіч-
них службовців. 

Представлений опис професійних цифрових 
компетентностей може бути використаний при 
розробці відомчих стандартів органів публічної 
влади, опису посадових інструкцій публічних 
службовців.

На сьогодні, враховуючи нагальність питання 
розвитку цифрових компетентностей, слід при-
ділити увагу дослідженню механізмів їх форму-
вання та підвищення. На думку К.О. Січкаренко, 
до механізмів формування цифрових компетенцій 
у суспільстві належать: державні програми поши-
рення цифрових компетенцій, перебудова системи 
середньої освіти, реорганізація системи універ-
ситетської освіти, інтенсифікація корпоративної 
освіти, створення навчальних платформ, спону-
кання до оволодіння цифровими компетенціями 
на мікрорівні [21, с. 3]. 

До комплексу механізмів формування циф-
рових компетенцій публічних службовців, на 
нашу думку, слід віднести: 1) нормативно-право-
вий – сукупність взаємопов’язаних законів, підза-
конних актів, концепцій та стратегічних докумен-
тів; 2) інституційно-організаційний – сформована 
ефективно функціонуючу система державного 
впливу на процеси формування та підвищення 
цифрової кваліфікації персоналу органів публіч-
ної влади; 3) матеріально-технологічний – цифрові 
державні платформи, інформаційно-аналітичні 
системи, комп’ютерне обладнання, цифрова інф-
раструктура комунікацій (зовнішніх та внутріш-
ніх), цифрове робоче місце публічного службовця; 
4) мотиваційно-кадровий – набір персоналу відпо-
відно відомчих стандартів з врахування професій-
них цифрових компетентностей, оцінювання рівня 
знань, вмінь та практичних навиків публічного 
службовця, навчання персоналу роботи з цифро-
вими технологіями, розвиток систем мотивації 
праці персоналу та використання мотиваційних 
механізмів щодо підвищення цифрової компетент-
ності. Запропонований комплекс механізмів може 
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Таблиця 3
Опис професійних цифрових компетентностей публічних службовців

Базові 
елементи Зміст цифрових компетентностей

Знання − правових аспектів у сферах: цифрових технологій, цифрової діяльності відомства, надання 
державних послуг громадянам та бізнесу в цифровому форматі;
− програмних документів і пріоритетів державної політики цифровізації країни;
− відомчих інформаційно-аналітичних систем, які забезпечують збір, обробку, зберігання  
та аналіз даних;
− систем: управління державними інформаційними ресурсами, міжвідомчої взаємодії  
та електронного документообігу, взаємодіі з громадянами та бізнесом; 
− правових та етичних принципів, пов’язаних із використання цифрових технологій;
− загальних питань у сфері забезпечення цифрової безпеки та систем інформаційної безпеки;

Вміння − використовувати цифрові технології для виконання своїх службових обовязків;
− працювати з відомчими базами даних та державними електронними інформаційними 
ресурсами;
− захищати інформацію, зміст, особисті дані;
− працювати з відомчими інформаційно-аналітичними системами, програмним  
забезпеченням та цифровихи платформами;
− комунікувати та взаємодіяти в цифровому суспільстві в межах своїх повноважень;
− аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність і надійність джерел даних, 
інформацію та цифровий контент; 

Навички − роботи у відомчому цифровому середовищі: з відомчими інформаційно-аналітичними 
системами, програмним забезпеченням та цифровими платформами; 
− роботи з відомчими базами даних та державними електронними інформаційними 
ресурсами;
− комунікацій за допомогою цифрових технологій з публічними службовця,  
громадянами і бізнесом; 
− управління даними, інформацією; аналізу достовірності і надійність джерел даних, 
інформації та цифрового контенту;

Цифровий 
етикет

− дотримання правових та етичних норм публічної служби; 
− дотримання правил та норм поведінки публічного службовця у комунікативних процесах 
цифрового формату професійної діяльності;
− нерозголошувати інформацію зокрема персональні дані фізичних\юридичних осіб, 
конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом;
− надавати інформацію з відомчих баз даних в межах повноважень та відповідно до 
законодавства;
− використовувати державні електронні інформаційні ресурси таким чином, щоб не завдавати 
шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей;
− утримуватися від поширення інформації, в цифровому просторі, що може завдати шкоди 
репутації державних органів та органів місцевого самоврядування; 
− основні правила кібергігієни (ліцензійне програмне забезпечення, антивірусне ПЗ, резервне 
коріювання даних, надійні паролі).

слугувати підґрунтям для розробки відомчих нор-
мативних документів з питань формування циф-
рових компетенцій персоналу органів публічної 
влади, а також буде основою для подальших науко-
вих досліджень пов’язаних із цим проблем.

Висновки. За результатами дослідження роз-
крито сутність поняття цифрова компетенція 
публічних службовців; виділено принципи фор-
мування цифрової компетентності; представлено 
опис професійних цифрових компетентностей 

публічних службовців, де розкрито їх зміст відпо-
відно базових елементів: знання, вміння, практика 
та цифровий етикет; окреслено механізми форму-
вання цифрових компетенцій персоналу органів 
публічної влади: нормативно-правовий; інститу-
ційно-організаційний, матеріально-технологіч-
ний, мотиваційно-кадровий. Перспективними для 
подальших досліджень є проблемі питання щодо 
комплексу механізмів формування цифрових ком-
петенцій у сфері публічного управління.
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Matvejciuk L.O., Polovyi P.V. DIGITAL COMPETENCE OF PUBLIC SERVANTS: THEORETICAL PLANE
Strategic and conceptual documents outline the directions of Ukraine’s digitalization and emphasize the 

need to develop public knowledge, abilities and practical skills of digital technologies. Modern digitization 
processes in the country, the active use of digital technologies by public authorities primarily require 
appropriate digital competence of public servants. The above problems, today, are important scientific and 
practical challenges facing Ukrainian society.

Monitoring of publications by domestic researchers on the concept of «digital competence» shows that the 
main part of them is devoted to secondary education and only an insignificant part deals the relevant study in 
the business environment. The analysis of research publications on the formation and development of digital 
competencies in public authorities has shown isolated studies of certian issues. Materials of international 
experts are studied, the European framework of digital competence for the public is considered. The Framework 
of Digital Competence for Citizens of Ukraine, adapted by domestic experts, is presented in the following 
areas: basics of computer literacy; information literacy, ability to work with data; creation of digital content; 
communication and interaction in digital societies; security in the digital environment; and problem solving in 
the digital environment. The purpose and tasks of the Concept of developing digital competences are revealed.

The analysis of publications of domestic and foreign scholars, experts, organizations and structures on the 
essence of the definition of «digital competence» indicates that the knowledge of this concept is based on a number of 
basic elements: knowledge of digital technologies, ability to work with them and use them in practice. The inclusion 
of digital etiquette in the list of basic elements of digital competence is substantiated and the author's definition 
is formed: digital etiquette of public servants is a set of rules and norms of behavior, compliance with which is 
mandatory for public authorities in digital communication processes. It is proposed to consider the concept of «digital 
competence of public servants» as a combination of knowledge, skills, abilities, and digital etiquette as concerns 
the use of digital technologies in public authorities in the internal and external digital environment of professional 
activity. The principles of building digital competence in public servants are highlighted: legality, professional self - 
development, systemic approach, continuity, motivation, and digital ethics. The author's description of professional 
digital competencies of public servants is presented, where their content is revealed according to the basic elements: 
knowledge, skills, practice, and digital etiquette, which can be used in the development of professional standards. 
The mechanisms of building digital competencies of the public authorities personnel are outlined: normative-legal; 
institutional-organizational, material-technological, and motivational personnel-related.

Key words: digital competence, public authorities, public servants, digital technologies.
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У статті досліджується зарубіжний досвід формування державної культурної політики 
та посилення ролі культури як «м’якої сили» дипломатії та інструменту формування пози-
тивного іміджу (бренду) країни за кордоном. Визначено, що серед країн Європейського Союзу 
та світу сформувалися різні моделі культурної політики, які ґрунтуються на різному сту-
пені залучення держави до управлінських функцій у сфері культури. Відповідно виокремлю-
ють три основні моделі культурної політики: модель, де на державу припадає основна роль 
у фінансуванні культурних програм та визначаються межі діяльності інститутів культур-
ного впливу (Франція, Німеччина, Туреччина); модель культурної політики, де сфера культури 
не позначена жорсткими контролюючими функціями з боку держави, а культурна диплома-
тія ґрунтується на діяльності окремих особистостей або спільноти всередині країни або за 
кордоном (Італія, Іспанія); третій варіант – змішаної моделі культурної політики, що поєд-
нує елементи державного втручання і діяльності недержавних акторів (Велика Британія, 
Китай, Іран, Японія).

Виявлено, що в умовах глобалізованого світу поряд з провадженням традиційної куль-
турної політики важливого значення набуває питання формування позитивного іміджу або 
бренду країни засобами культури на міжнародному рівні. Визначено, що прикладом успішного 
культурного брендування країни є досвід Південної Кореї та так званої «корейської хвилі», 
пік розквіту якої припадає на 2000-ті рр. Системне поєднання менеджменту, дипломатії й 
державної підтримки посприяло значному розвитку корейської культури та креативних інду-
стрій на міжнародному ринку. Підсумовано, що Україні варто переглянути ключові засади 
та механізми формування культурної політики задля досягнення кращих результатів куль-
турної дипломатії на міжнародному рівні шляхом активнішої розробки національного бренду 
та просуванню вітчизняного культурного продукту. 

Ключові слова: державна культурна політика, зарубіжний досвід, моделі культурної полі-
тики, «м’яка сила», бренд країни, імідж країни, культурний продукт.

Постановка проблеми. Значення культур-
ної політики все більше відіграє вагому роль у 
зовнішньополітичній діяльності країн, сприяючи 
формуванню іміджу (або бренду) країни, де куль-
тура виступає як «м’яка сила» та складова куль-
турної дипломатії, що здатна вирішувати низку 
глобальних проблем. Розвиток культури як сис-
теми, що залежить від загальноцивілізаційного 
поступу людства, відповідним чином корелю-
ється з формуванням (або переформатуванням) 
векторів загальної культурної політики країн для 
досягнення тих чи інших цілей. Формування куль-
турної політики країн різних континентів відбу-
валося суголосно їх політичній історії та тенден-
цій економічного й соціокультурного розвитку, 
зокрема для вітчизняного середовища цінним є 
досвід країн ЄС, США, азійських країн тощо, що 
втілює адаптивні моделі культурної політики, на 
які варто орієнтуватися для побудови сучасних 
культурних стратегій, що відповідають викли-

кам сучасності. Суб’єктами культурної полі-
тики виступають соціальні групи і створювані 
ними політичні інститути, нації, класи, держави 
та коаліції. Оскільки культурна політка направ-
лена на вирішення культурно-політичних задач, 
то останні обумовлюють її зміст, спрямованість, 
способів і методів їх вирішення [7, c.151]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика державної культурної політики, 
у тому числі у зарубіжних країнах, досліджува-
лася у працях І. Головко [1], Н. Гончаренко [2], 
О. Гриценко [2], В. Демещенко [2], В. Горина [3], 
Н. Колісниченко [4], І. Костирі [5], М. Макси-
менко [6], В. Павлюк [6], В. Мельник [7], Т. Мете-
льової [8], С. Пахлової [9], М. Проскуріної [10], 
Н. Фесенко [12] та ін. Разом із тим, питання сис-
тематизації зарубіжного досвіду державної куль-
турної політики та можливостей впровадження 
на вітчизняному ґрунті потребує поглибленого 
вивчення.
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Формування цілей статті. Метою статті є 
вивчення механізмів формування державної куль-
турної політики на основі зарубіжного досвіду, мож-
ливого для імплементації на вітчизняних теренах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Світовий досвід переконливо свідчить, що ті дер-
жави, які в найскладніші кризові періоди свого роз-
витку проводили зважену, послідовну політику у 
сфері культури, в найкоротші терміни, з мінімаль-
ними витратами досягали значних успіхів у прове-
денні економічних, політичних і соціальних реформ 
(наприклад, свого часу Японія, Німеччина) і швидко 
піднімалися до рівня високорозвинених країн.  
І, навпаки, недбайливе ставлення до культури при-
рікає суспільство на жалюгідне існування й відста-
вання від цивілізованого світу [6, c. 32]. 

Правовою основою для розробки єдиної куль-
турної політики Європейського Союзу стала 
стаття 128 (151) Маастрихтського договору (1992) 
про заснування Європейського Союзу, в якій, 
серед іншого, говориться, що Європейське Спів-
товариство має сприяти розвитку культур своїх 
держав-членів, сприяти регіональному розмаїттю 
та популяризації спільної культурної спадщини. 
Іншим важливим документом ЄС є Комунікат 
Європейської комісії «Європейський порядок 
денний для культури в глобалізованому світі» 
(2007), в якому визначено три важливі сфери 
діяльності: культурне розмаїття та міжкультурний 
діалог; культура як каталізатор творчості; куль-
тура як ключовий елемент міжнародних відносин. 
Діяльність на рівні ЄС здійснюється у повній від-
повідності з принципом субсидіарності, коли роль 
ЄС полягає в тому, щоб підтримувати та доповню-
вати дії держав-членів, а не змінювати їх, забезпе-
чуючи повагу до їх різноманітності та сприяючи 
обміну, діалогу та взаємному розуміння [9, с. 345].

За рік (2008) було прийнято Білу Книгу з 
міжкультурного діалогу для країн-членів Ради 
Європи, яка репрезентувала модель управління 
культурним різноманіттям, при цьому забезпечу-
ючи засади європейської ідентичності у спиранні 
на фундаментальні цінності, повагу до спільної 
спадщини і культурного розмаїття.

Іншими міжнародними документами, які 
захищають різні культурні права, є Декларація 
ЮНЕСКО про принципи міжнародного культур-
ного співробітництва (1966), Декларація Мехіко 
про культурну політику (1982) і Загальна декла-
рація ЮНЕСКО про різноманітність (2001). Слід 
зазначити, що європейське законодавство про 
культуру визначає набір принципів, чітких правил 
та стандартів управління у сфері культури, яких 

мають дотримуватися держави-члени, а також 
регламентують певну автономію держав-членів у 
здійсненні політики.

Європейське законодавство у сфері культури 
визначає низку принципів, норм і стандартів 
управління у сфері культури, яких мають дотри-
муватись держави-члени, і передбачає певну авто-
номію держав-учасниць у здійсненні культурної 
політики. Важливим чинником реалізації як куль-
турних прав, так і принципів управління у сфері 
культури, визначених європейськими актами, є 
їх правове забезпечення на національному рівні. 
Однак форми і методи правового регулювання 
сфери культури кожна країна ЄС визначає згідно 
зі своїми усталеними традиціями в законодавчій і 
виконавчій системах та з урахуванням сформова-
ної десятиліттями системи культурномистецьких 
установ і практик [9, c. 346].

Світова практика державної культурної полі-
тики визначає такі ролі держави: фасилітатора 
(творчий процес важливіший за його продукт), 
мецената (важливі як процес, так і продукт, з 
невеликим домінуванням процесу), архітектора 
(і процес, і продукт важливі, з низьким превалю-
ванням продукту) та інженера (творчий продукт 
важливіший за процес створення) [5, с. 385].

Відповідно, на сьогодні у розвинених країнах 
світу сформувалися три основні моделі відно-
син держави з культурною сферою, що розрізня-
ються рівнем державного втручання в процеси 
культурного розвитку та масштабом недержавної 
допомоги суб’єктам культури: 1. Американська 
модель, яка сповідує децентралізовану підтримку 
культури, де провідну роль у фінансуванні куль-
тури відіграють пожертвування і громадські орга-
нізації. За таких умов культивується високий 
рівень індивідуальної продуктивності культури 
і мистецьких подій. 2. Англійська модель перед-
бачає підтримку культури державою за типом 
«витягнутої руки», методом розподілу бюджетних 
коштів через автономні недержавні і напівдер-
жавні установи. Тобто уряд дає конкретні засоби 
на підтримку культури, хоча не бере на себе ролі в 
їх розподілі. 3. Французька модель містить сильну 
і досить централізовану державну підтримку 
національної культури [4, c.113]. Кожній із назва-
них моделей властивий окремий тип взаємовідно-
син держави і культури, відтак кожна із моделей 
функціонує на основі свого комплексу принципів, 
важливе місце серед яких належить принципу від-
критості та транспарентності.

Управління сферою культури у країнах – чле-
нах ЄС, зокрема Італії, Франції, Польщі, Німеч-
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чині, здійснюється представницькими органами 
чи інституціями місцевого самоврядування, які 
представляють інтереси певної громади і діють 
відповідно до потреб регіону. Цікавим є досвід 
Франції, яка за ринкових умов створила систему 
державного патронату над національною культу-
рою. Міністерство культури Франції надає фінан-
сову допомогу як органам місцевого самовряду-
вання, так і організаціям культури різних форм 
власності, що реалізують культурні проєкти в різ-
них сферах культури [2, c. 60]. На початках свого 
функціонування французька система державної 
культурної політики поступово змінювала пріо-
ритети: від системи субсидій «високій» культурі – 
на розгалужену мережу інституцій, що підтриму-
ють широкий спектр форм і напрямків культурної 
діяльності. Перевага надавалася підтримці сучас-
ного мистецтва у всіх його формах, а також забез-
печення доступу широкого загалу суспільства до 
культурно-мистецьких надбань. 

Суттєвого розширення французька культура 
політика зазнала у 1980-х рр., що знайшло про-
яви у розширенні сфери фінансової підтримки, з 
метою чого більша увага приверталася до різних 
форм культурного самовираження; розпочалася 
активна підтримка зв’язків із громадськістю, від-
бувалися процеси децентралізації у підтримці 
культури. У наступне десятиліття більше уваги 
стало приділятися захисту культурної спадщини, 
а також підтримці французької мови та захисту 
франкомовної культурної сфери. Міністерство 
активно підтримує розвиток культурних інду-
стрій та активно впроваджує культурну політику 
на регіональних рівнях, заохочує культурні ініціа-
тиви у всіх регіонах Франції, дбаючи про широке 
залучення до надбань мистецтва молоді, а також 
людей похилого віку (тобто економічно вразливих 
груп суспільства) [2, c. 60].

У Великій Британії опікування сферою куль-
тури покладено на урядове відомство – Департа-
мент цифрової діяльності, культури, медіа і спорту. 
Окрім нього, діють неурядові публічні інституції, 
що теж реалізують культурну політику. Британська 
модель культурної політики обумовлювалася низ-
кою тих суспільних процесів, які розгорталися в 
економіці та політиці країни кінця 70-х – початку 
80-х років, що припадає на період правління 
М.Тетчер. Цей час характеризувався тенденціями 
зменшенням ролі й впливу держави в окремих 
сферах господарювання, у тому числі у сфері куль-
тури. Тоді в Британії розпочався процес залучення 
недержавних коштів у культуру та створення біз-
несового середовища для культурно-мистецьких 

організацій для стимулювання їхньої самостій-
ності та збільшення рівня власних зароблених гро-
шей [12, c. 228]. Cпецифіка британського підходу 
до управління сферою культури полягає у тому, що 
держава виділяє кошти на фінансування культури, 
але не розподіляє їх безпосередньо, а передає авто-
номним публічним інституціям, які, своєю чергою, 
витрачають наданi кошти для пiдтримки певних 
культурних проєктів або закладів. У цьому поля-
гають переваги принципу «витягнутої руки», що 
передбачає механізм розмежування відповідаль-
ності, аби уникнути зайвої концентрацiї влади та 
зiткнення iнтересiв [2, c. 62]. Основними напрям-
ками реалізації культурної політики Великої Бри-
танії є креативні та цифрові індустрії, мистецтво 
та культурна діяльність, ЗМІ і телекомунікації, 
культурна спадщина та культурно-історичне серед-
овище, туризм тощо [2, с. 63]

У США державна культурна політика здійсню-
ється без участі централізованого органу держав-
ної влади (міністерства), натомість існує багато 
різних агенцій, які мають свої окремі бюджети. 
На рівні штатів теж діє окрема мистецька агенція, 
яку утримують за рахунок місцевих податків та 
інших видів доходів. У США є три щаблі управ-
ління культурою (або сприяння): федеральний, 
штатів і місцевий. Об’єктом культурної політики 
у США вважаються Arts – високе мистецтво та 
Humanities – сфера гуманітарного плану (сус-
пільні науки, мистецька критика, освіта тощо), де 
безумовної підтримки потребує Arts, а вибірко-
вої – Humanities. Цілями американської культурної 
політики визначено підтримку Arts та Humanities 
незалежно від напрямку й стилю, забезпечення 
умов для існування культур різних етнічних груп, 
що мешкають на території США. Держава обмеж-
ується не утриманням, а лише фінансовою під-
тримкою, яка виступає єдиним важелем у прове-
денні культурної політики [12, c. 226]. 

Оцінюючи досвід зарубіжних країн щодо участі 
держави у фінансовому забезпеченні соціальних 
гарантій інтелектуального та культурного розви-
тку людини, слід зосередитися на двох аспектах 
цієї проблеми: обсягах фінансування та механізмі 
виділення коштів. Водночас поширеною в країнах 
сучасної Європи є форма прямої державної під-
тримки у вигляді гранту, яку може отримати як 
організація, так і конкретна особа [3, с. 157].

Одним із найперспективніших методів бюдже-
тування для фінансування сфери культури, що 
заохочує приватне фінансування, є фінансування 
на основі партнерства між державою та корпора-
тивними спонсорами. Особливо у Великобританії  
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та США є спільне фінансування культурних 
проєктів з бюджету та спонсорських грошей 
[3, с. 158].

Особливістю механізмів культурної полі-
тики ЄС є те, що його інституції мають набагато 
менше важелів культурного регулювання, ніж 
будь-яка окрема національна держава, до якої він 
належить. У той же час ЄС має справу з наба-
гато більшим культурним розмаїттям, ніж націо-
нальні країни-члени ЄС. Тому культурна політика 
ЄС зосереджується, але не обмежується цим, на 
аспектах координації культурного розвитку, що 
здійснюються в кожній державі-члені [8, с. 226].

У позаєвропейському просторі прикладом 
успішної державної культурної політики є Пів-
денна Корея, де на період 1990-х – 2000-х при-
падає пік зародження і поширення культурної 
«корейської хвилі» (або «халлю»), що набув 
поширення за підтримки державного протекціо-
нізму. Це передбачало популярність всього корей-
ського – від музики, фільмів, моди – до кухні, 
косметики тощо. Основний акцент був зроблений 
саме на масовокультурний продукт, оскільки, на 
думку фахівців, в добу глобалізації та інтернет-
технологій масова культура та мас-медіа відігра-
ють ключову роль у формуванні національного 
іміджу країни [13, p. 83]. 

 Успіх у формуванні «корейської хвилі» як 
яскравого зразка успішно працюючої «м’якої 
сили» кардинально змінив глобальне сприйняття 
національного образу Кореї. Будучи спочатку 
простим культурним явищем у конкретному  
регіоні, «корейська хвиля» показала своє зрос-

тання і вплив, розширившись до політичної та 
економічної областей. «Сьогодні ареал розпо-
всюдження «корейської хвилі» не обмежується 
лише територією Південно-Східної Азії, а вклю-
чає в себе всю Європу, Америку, Близький Схід та 
навіть деякі країни Африки. В сучасній Південній 
Кореї це явище стало національним брендом, з 
яким пов’язана державна ідеологія, політика, біз-
нес, імідж країни та народу» [11, c. 90]. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, світо-
вий та європейські вектори формування держав-
ної культурної політики пройшли значні етапи 
свого становлення і розвитку, формуючи такі 
моделі культурної політики, де державі у різній 
мірі відводиться роль центрального регулятора. 
Натомість нині зростає партисипаторна роль 
недержавних акторів, які залучаються до культур-
ного розвитку всередині країни, підтримуючи як 
окремі галузі та індустрії, так і автономні проєкти. 
Разом із тим, у добу інформаційних технологій все 
більшого поширення набуває просування націо-
нальних брендів країн, які ґрунтуються на дії саме 
культурного продукту, що слугує свого роду еле-
ментом культурної дипломатії та «м’якої сили». 
Прикладом успішного просування національного 
масовокультурного продукту та бренду країни є 
досвід Південної Кореї («корейська хвиля»). Від-
повідно у питанні актуалізції ключових засад та 
переформатування стратегій вітчизняної держав-
ної культурної політики необхідно враховувати 
оптимальні моделі зарубіжного досвіду, що вже 
проявили себе та будуть придатними до впрова-
дження на українських просторах.
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Melnyk I.V. MECHANISMS OF FORMATION OF STATE CULTURAL POLICY: FOREIGN 
EXPERIENCE

The article examines foreign experience in shaping state cultural policy and strengthening the role of 
culture as a "soft power" of diplomacy and a tool for forming a positive image (brand) of the country abroad. 
It is determined that different models of cultural policy have been formed among the countries of the European 
Union and the world, which are based on different degrees of state involvement in managerial functions in the 
field of culture. Accordingly, there are three main models of cultural policy: the model where the state plays a 
major role in financing cultural programs and defines the boundaries of the institutions of cultural influence 
(France, Germany, Turkey); model of cultural policy, where the sphere of culture is not marked by strict 
control functions by the state, and cultural diplomacy is based on the activities of individuals or communities 
within the country or abroad (Italy, Spain); the third option is a mixed model of cultural policy that combines 
elements of government intervention and the activities of non-state actors (UK, China, Iran, Japan).

It is revealed that in the conditions of the globalized world, along with the implementation of traditional 
cultural policy, the issue of forming a positive image or brand of the country by means of culture at the 
international level becomes important. An example of successful cultural branding is the experience of 
South Korea and the so-called "Korean wave", which peaked in the 2000s. The systematic combination of 
management and diplomacy and government support has contributed to the significant development of Korean 
culture and creative industries in the international market. It is concluded that Ukraine should reconsider 
the key principles and mechanisms of cultural policy formation in order to achieve better results of cultural 
diplomacy at the international level through more active development of the national brand and promotion of 
domestic cultural product.

Key words: state cultural policy, foreign experience, models of cultural policy, “soft power”, brand of the 
country, image of the country, cultural product.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГУМАНІТАРНІЙ 
ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ У ПІСЛЯВОЄННІЙ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто питання забезпечення державної політики у соціогуманітарній сфері 
у період післявоєнного відновлення в Україні. Метою статті є аналіз реалізації державної полі-
тики в гуманітарній та соціальній сферах в післявоєнній ситуації в Україні. З’ясовано необ-
хідність змін до підходів у соціальних та гуманітарних напрямах державної політики, що має 
враховувати сучасні пріоритети в освіті, науці, соціальному захисті, культурі та інших напря-
мах. Російське вторгнення спричинило в Україні значні наслідки економічного та гуманітарних 
характеру, створило безпрецедентне фінансове навантаження на бюджет, масштабне зни-
щення інфраструктури, смерть і каліцтва десятків тисяч людей та потенційні довготривалі 
макроекономічні та соціальні наслідки. Викладено ключові підходи щодо розуміння сучасних 
вимог до формування державної соціальної та гуманітарної політики та управління реаліза-
цією функцій держави у соціальній та гуманітарній сфері. Визначено, що державна політика 
соціального та гуманітарного розвитку передбачає дії щодо підтримання рівня життя насе-
лення, який визначають певна кількість споживчих благ і послуг у повсякденному існуванні, та 
задоволення духовно-культурних запитів. Встановлено, що гуманітарна політика спирається 
на впровадження цільових державних програм, які забезпечують розвиток напрямів, пов’язаних 
з мовою, освітою, наукою, культурою, охороною здоров’я, спортом, молоддю та ін. Визначено 
основні напрями, які необхідно реалізовувати у державній соціальній та гуманітарній політиці 
у післявоєнний період (забезпечення встановлення належного рівня якості життя, функціону-
вання освітніх систем, сфери зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення, еколо-
гічної безпеки, задоволення соціальних потреб, гарантування соціального захисту, покращення 
демографічної ситуації, розвитку духовності та культури).

Ключові слова: державна політика, гуманітарна та соціальна сфера, післявоєнний період, 
розвиток.

Постановка проблеми. Розвиток сучасної кра-
їни в значній мірі визначають наявність дієвого 
соціального та гуманітарного напряму державної 
політики, спрямованої на посилення соціальної 
справедливості, зростання добробуту, забезпече-
ності матеріальних та духових потреб людини. 
Особливо актуальними стають заходи щодо задо-
волення основних функцій життєдіяльності, персо-
ніфікована допомога окремим соціальним групам 
населення, підвищення якості життя, задоволе-
ність споживачів суспільними послугами. Держава 
має постійно віднаходити оптимальні шляхи та 
основні напрями соціальної та гуманітарної полі-
тики в Україні. Нинішня ситуація, пов’язана з вій-
ськовою агресією Росії в Україні, безпрецедентно 
посилила проблематику гуманітарних питань воєн-
ного часу та потребує свого окреслення і в після-
воєнний час. Враховуючи величезні матеріальні та 
культурні втрати, поряд з економічною відбудовою 
постануть питання збереження та посилення соці-
альних інститутів, захист прав та свобод людини, 
зростання впливу громадянського суспільства та 

соціального партнерства, необхідність перегляду 
гуманітарних підходів до розвитку суспільства та 
першочергових потреб особистості. Перелічені 
завдання є нагальними й особливий акцент мати-
муть якраз у післявоєнний період, що, безперечно, 
є актуальним питанням та передбачає його науко-
вого розгляду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані з дослідженням різних аспектів 
соціальної та гуманітарної політики на загально-
державному та регіональному рівні розглядали такі 
науковці як Бакуменко В. Д. ,Ващенко К. О., Градів-
ський В. М., Ковбасюк Ю. В., Куйбіда В. С., Купрій-
чук В. М., Сергієнко Л. В., Скуратівський В. А.,  
Смагло О. В., Сурмін Ю. П. та ін. Враховуючи 
складні проблеми, що виникли внаслідок росій-
ської воєнної агресії на Україні, актуальним є 
дослідження шляхів формування державної полі-
тики в гуманітарній та соціальній сферах в після-
воєнній ситуації в Україні з урахуванням важких 
наслідків у економічній та соціальній сфері, спри-
чинених війною.
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Метою статті є аналіз реалізації державної 
політики в гуманітарній та соціальній сферах у 
післявоєнній ситуації в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В міру розвитку держави, ускладнення її інсти-
туцій та потреб суспільства, важливим завданням 
визначається модернізація напрямів гуманітарної 
та соціальної сфери, що передбачає зміну пріо-
ритетів в освіті, науці, соціальному захисті, куль-
турі. Створення необхідних умов для подальшого 
світоглядного, освітнього та культурного удоско-
налення людини та суспільства є цільовим орієн-
тиром, що передбачає забезпечення достатнього 
фінансування, інфраструктурного забезпечення 
та інтелектуального напрацювання декількох 
поколінь. Нажаль, минулі надбання можуть бути 
нещадно знищені за короткий період в результаті 
військового конфлікту. Військові дії, розпочаті 
Росією, доводять зазначену тезу. Кожен день руй-
націй вимагає неординарних підходів у реалізації 
гуманітарних та соціальних потреб в Україні.

Російське вторгнення завдало Україні суттє-
вих економічних і гуманітарних збитків, що заго-
стрило фінансове навантаження на бюджет, ство-
рило збій у торгівельній сфері, змусило мільйони 
людей стати біженцями і призвело до масштабного 
пошкодження інфраструктури та потенційних дов-
готривалих макроекономічних і соціальних наслід-
ків. Очікується, що в 2022 р. ВВП може скороти-
тися на 45%. Залежно від тривалості війни частка 
населення, яке живе нижче фактичного прожит-
кового мінімуму, може досягти у 2022 році 70 %. 
Гуманітарна криза змусила станом на 31 березня 
2022 р. 4 млн осіб стати біженцями, а 6,5 млн – вну-
трішньо переміщеними особами. Критичними прі-
оритетами на найближчу перспективу стане забез-
печення макроекономічної стабільності, надання 
основних державних послуг та гуманітарна допо-
мога. Очікується, що в середньостроковій пер-
спективі руйнування виробничого й експортного 
потенціалу та втрата людського капіталу будуть 
мати тривалі економічні та соціальні наслідки. 
Дослідження показує, що частка населення з дохо-
дами нижче фактичного прожиткового мінімуму 
(національної межі бідності) може досягти 70 % 
у 2022 р. (18 % у 2021 р.). На основі міжнародної 
межі бідності (5,5 дол США на день), частка таких 
людей зросте до 19,8 % в 2022 р. (1,8 % в 2021 р.), 
при цьому ще 59 % людей стануть уразливими 
щодо бідності [1].

Виходячи з зазначених наслідків, для форму-
вання майбутньої політики в гуманітарній і соці-
альній сферах у післявоєнній ситуації в Україні, 

необхідно звернутися до розуміння зазначених 
понять, які розглядаються в науковій літературі та 
передбачені в українському законодавстві. 

Україна визначена Конституцією соціальною 
державою, в якій людина є найвищою соціаль-
ною цінністю та має право на соціальний захист 
[2]. Соціальне спрямування держави передба-
чає формування та впровадження дієвої соці-
альної політики, що гарантуватиме захист прав 
людини та забезпечуватиме на належному рівні 
функціонування ефективних освітніх систем, 
соціального забезпечення, охорони здоров’я, без-
печного довкілля та ін. Соціальна сфера поєднує 
різні напрями, які пов’язані з функціонуванням 
та задоволенням соціальних потреб і цінностей 
людей і соціальних груп, гарантуванням безпеки 
(заробітна плата, страхування, пенсійне забез-
печення, соціальна допомога тощо); соціальною 
структурою суспільства та соціальними відно-
синами; суспільною інфраструктурою надання 
послуг (медичних, освітніх, культурних, побуто-
вих тощо) [3].

Політика є системою зі встановленими цілями, 
інтересами та завданнями, засобами, методами та 
узгодженими діями, які дозволяють досягати цільо-
вих орієнтирів та завдань певної сфери діяльності в 
межах відповідного суспільного ладу та структури 
країни [4]. Соціальну політику можна визначити 
як систему соціально-економічних заходів орга-
нів публічної влади, суб’єктів господарювання, які 
мають забезпечити захист населення від падіння 
рівня життя, визначеного певною кількістю та 
якістю споживчих благ і послуг у повсякденному 
житті та задоволенням духовно-естетичних запи-
тів. До основних напрямів соціальної політики в 
Україні можна віднести забезпечення сфери дохо-
дів населення (соціальні стандарти якості життя, 
рівень заробітної плати); зайнятість та охорону 
праці (засоби охорони праці, соціальне страху-
вання, повна продуктивна зайнятість населення, 
боротьба з безробіттям); соціальний захист (пен-
сійне забезпечення, соціальне страхування та допо-
мога, пільги та гарантії); демографія (зростання 
населення, сімейна допомога, регулювання мігра-
ції); розвиток соціальної сфери (культура, охорона 
здоров’я, освіта тощо) [5].

Гуманітарна політика розглядається як сис-
тема, що регулює діяльність суб’єктів з метою 
забезпечення оптимального стану гуманітарної 
сфери суспільної діяльності, соціального життя 
та відносин, спираючись на принципи, вста-
новлюючи цілі, використовуючи механізми та 
заходи, які створюють умови для соціального  
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та гуманітарного суспільного розвитку, соціальної 
та інтелектуальної безпеки суспільства та особис-
тості, реалізацію потреб соціального характеру, 
формування, збагачення та самореалізацію твор-
чого потенціалу особи, цільова орієнтація освіти, 
науки, культури тощо [6, с. 127]. 

Гуманітарні функції управління відносять 
до основних функцій публічного управління, 
які спрямовуються на посилення культурного 
та-інтелектуального потенціалу суспільства шля-
хом розвитку культури; створенню культурно-освіт-
ньої інфраструктури; модернізації освітньої сфери 
та форм здобуття освіти; розвитку інформаційного 
простору; фізичної гармонізації людини [3].

Державне управління гуманітарною безпекою 
передбачає здійснення органами публічної влади 
управління процесами гуманітарного розвитку, 
відповідними засобами, діями та заходами, які 
мають на меті сформувати та впровадити стра-
тегічні заходи гуманітарної безпеки та цілеспря-
мовані рішення щодо захисту важливих інтересів 
суспільства від загроз внутрішнього та зовніш-
нього характеру [7, с. 168].

Статтею 10 Закону України «Про засади вну-
трішньої та зовнішньої політики» [8] визначено 
засади внутрішньої політики в гуманітарній 
сфері, які забезпечуватимуть пріоритети та прин-
ципи здійснення зазначеної політики. Відповідно 
до вищевказаного законодавчого акту, гумані-
тарна політика України має реалізовувати [8]: 

– розвиток і використання української мови на 
території держави включаючи всі сфери суспіль-
ного життя;

– створювати належні умови для посилення 
освітнього потенціалу, забезпечувати рівний 
доступ громадян до освіти, удосконалювати 
освітню систему, проводити реформування у 
сфері освіти та науки, продовжувати інтеграційні 
процеси освітньої системи в європейський та сві-
товий освітній і науковий простір та ін.; 

– сприяти культурному та духовному розви-
тку громадян, формувати умови для реалізації 
творчого потенціалу людини та суспільства, задо-
вольняти культурно-духовні потреби, зберігати та 
примножувати культурну спадщину та підтриму-
вати сучасну культуру та мистецтво;

– гарантувати свободу засобам масової інфор-
мації та безперешкодний доступ до публічної 
інформації;

– забезпечувати якісну і доступну медичну 
допомогу, контролювати якість лікарських засобів 
і виробів медичного призначення, розвивати стра-
хову медицину та інститут сімейного лікаря та ін.;

– створювати належні умови для розвитку у 
сфері фізичної культури та спорту, розширювати 
спортивну інфраструктуру;

– формувати активну громадянську позицію та 
залучати до суспільного життя молодь.

Значний перелік вказаних напрямів передба-
чає процес розроблення та впровадження цільо-
вих державних програм, тобто політики, яка сто-
сується безпосередньо кожного гуманітарного 
об’єкта управління (мова, освіта та наука, культура, 
інформаційна діяльність, охорона здоров’я, спорт, 
молодь). Встановлені на основі чинних законодав-
чих актів напрями державної політики становлять 
державну гуманітарну політику, формування та 
реалізацію яких забезпечує система державного 
управління гуманітарною сферою, визначаючи 
рівень гуманітарного розвитку в країні [9].

Мета державної політики в гуманітарній сфері 
має визначатися у посиленні процесів створення 
гуманістичного світогляду у суспільства, фор-
мування морально-культурних надбань всеукра-
їнського значення, утвердження патріотичного 
світогляду, що дозволить зміцнити духовну та 
соціальну єдність суспільства, знизить культурне 
й політичне протистояння, посилить співпрацю 
багатонаціонального населення, довершуючи 
формування української політичної нації [10]. 
Основними напрямами розвитку механізмів 
публічного управління гуманітарною сферою на 
рівні регіонів визначають: приведення інститу-
ційно-організаційної системи публічного управ-
ління у гуманітарній сфері відповідно до потреб 
суспільства; удосконалення нормативно-право-
вого регулювання сфери гуманітарного спряму-
вання; участь суб'єктів у формуванні та реалізації 
державної політики зазначеної сфери [11].

Для досягнення головної мети впровадження 
механізмів публічного управління розвитком 
гуманітарної сфери на рівні регіону передбача-
ється вирішення таких основних завдань [12]:

– встановлення загальнонаціональних мораль-
них цінностей, та забезпечення адекватного їх 
сприйняття;

– впровадження національної системи моні-
торингу за показниками людського розвитку з 
метою оперативного корегування регіональних 
вимірів основних гуманітарних компонентів;

– забезпечення фінансово-організаційних умов 
для територіальних громад щодо розвитку у сфері 
культури та залучення інвестиційних ресурсів на 
впровадження програм культурного розвитку;

– упровадження правового механізму щодо 
реалізації державної мовної політики;
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– реалізація національних гуманітарних про-
грам, спрямованих на регіональну інтеграцію 
України в єдину систему на основі спільних для 
всіх громадян держави цінностей та надбань бага-
токультурності, що формуватиме національну 
ідентичність українського суспільства.

Виходячи з світового досвіду аналогічних вій-
ськових конфліктів, в повній мірі питання впрова-
дження соціальної та гуманітарної політики можуть 
розглядатися у контексті беззаперечного виконання 
чинника безпеки (завершення воєнних дій) і гаран-
тування мирного співіснування в подальшому на 
основі відповідних правових домовленостей. Вра-
ховуючи значні руйнування соціальної інфраструк-
тури (заклади освіти, охорони здоров’я, адміністра-
тивні будівлі, заклади культури, інженерні мережі 
та ін.) суттєвим постає необхідність реконструкції 
та нового будівництва об’єктів суспільного вико-
ристання в достатньо стислі терміни (до 3 років) 
за рахунок різних джерел. Окремим напрямом є 
будівництво значної кількості житлових об’єктів 
на основі енергозберігаючих технологій та еколо-
гічно привабливого розташування для громадян, 
які втратили житло, та прискорити повернення, в 
першу чергу – біженців, та, по можливості, най-
ближчим часом окремих економічних мігрантів. 
Паралельно має відбуватися відновлення та при-
ведення у функціональний стан об’єктів соціаль-
ної інфраструктури, де є незначні пошкодження 
або вони практично відсутні. Це є базовим еле-
ментом, адже більшість напрямів соціальної та 
гуманітарної діяльності потребує наявності нор-
мативно визначеної кількості об’єктів нерухомості, 
інженерних та дорожніх комунікацій. Безперечно, 
масштабного відновлення завдання соціальної інф-
раструктури має спиратися на можливості Орга-
нізації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, 
Міжнародного валютного фонду, міжнародних 
партнерів України та ін. інституцій, які матимуть 
бажання здійснювати гуманітарну допомогу.

Якщо розглянути фундаментальні питання, 
пов’язані з утримуванням рівня якості життя піс-
лявоєнного періоду, збільшенням зайнятості та 
ліквідації безробіття, гарантуванням допомоги, 
пенсійним забезпеченням, організацією діяль-
ності сфери культури, охорони здоров’я, освіти 
тощо, то зазначене буде залежати від можливостей 
економічної системи, наповнення державного та 
місцевих бюджетів, сприятливого бізнес-клімату 
та інвестиційних надходжень. В іншому випадку 
дієвого впровадження соціальної та гуманітар-
ної компоненти державної політики досягти буде 
складно, як і прийнятного рівня якості життя.

Наступним питанням стає ліквідація проблем, 
пов’язаних з продовольчою кризою та збалансу-
вання цінової політики на соціальні групи това-
рів та ліки (гуманітарна допомога, організація та 
переміщення виробничих потужностей і повне 
відновлення роботи торговельних підприємств, 
організація логістичних маршрутів, створення 
спеціальних економічних преференцій). Поси-
лення спроможностей у сільськогосподарському 
виробництві (надання техніки, матеріалів, про-
дукції) має зменшити тимчасову потребу у імпорті 
окремих продовольчих товарів.

Запровадження спрощених форм соціального 
забезпечення, особливо в грошовій формі, розши-
рення моделей залучення на громадські роботи, 
зміна у системі забезпечення робочими місцями 
та фінансування заходів, пов’язаних з мініміза-
цією безробіття, передбачає необхідних змін у 
чинному законодавстві як фінансового так і орга-
нізаційного характеру. Зазначені зміни мають 
містити затвердження цільових програм, які роз-
ширюють можливості для працевлаштування 
демобілізованих з армії та біженців, які поверта-
тимуться на батьківщину протягом найближчого 
періоду, і є важливим у стратегії економічного від-
новлення та соціального захисту. Важливими під-
ходами є встановлення регульованих цін на кому-
нальні послуги, що разом з введення лімітів цін на 
основні споживчі товари має стримати інфляцій-
ний тиск у короткостроковій перспективі.

Враховуючи окремі проблеми у сфері освіти, 
які були спричинені війною (знищення закладів 
освіти, значна кількість біженців (педагогічних 
працівників, учнів та здобувачів), втрата майна), 
вбачається за доцільне формування нових підхо-
дів щодо функціонування освітньої системи, що 
передбачає відновлення в повному обсязі освіт-
ніх можливостей і навчального процесу, продо-
вжуючи інтеграцію в світовий освітній і науковий 
простір.

Реабілітація, лікування та оздоровлення як 
учасників воєнних дій, так і осіб, що постраж-
дали внаслідок війни, має спиратися на існуючий 
досвід окремих країн світу, що пройшли подібний 
шлях; можливості міжнародних та вітчизняних 
інституцій медичного та психологічного спряму-
вання, закладів охорони здоров’я, санаторіїв та 
реабілітаційних центрів. Поєднання діяльності 
у сфері охорони здоров’я та освіти, крім іншого, 
має сприяти швидкому відновленню рівня люд-
ського капіталу, в т. ч. і на рівні регіонів.

Слід зупинитися на компонентах культур-
ного розвитку як одного з важливих елементів  
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майбутньої ідентифікації української нації. 
Акцент має бути на активному культивуванні  
національної духовної автентичності та культур-
ного розмаїття, дослідження культурної спад-
щини та значна фінансова підтримка сучасної 
української культури та мистецтва.

Важливим аспектом має стати залучення 
недержавних організацій та кооперація з бізнес-
структурами у сфері надання гуманітарної допо-
моги на основі публічно-приватного партнерства. 
Досвід забезпечення безпеки, надання гумані-
тарної допомоги на основі моделей партнерства 
держави та суб’єктів підприємницької діяльності 
сприятиме ефективному забезпеченню окремих 
гуманітарних функцій держави, дозволить збе-
регти кошти державного бюджету для вирішення 
інших нагальних завдань.

Одним із напрямів реалізації гуманітарної 
політики стає гарантування прав і свобод людини, 
сприяння відновленню суверенних прав та само-
врядування у післявоєнний період. Проблематика 
подолання цілого спектру глобальних проблем 
продовольчої безпеки, безпеки навколишнього 
середовища, гендерної рівності, захисту прав 
біженців та національних меншин передбачає 
використання принципів, які лежать в основі 
гуманітарного права: гуманності, нейтралітету, 
неупередженості, незалежності, орієнтованості 
на потреби людей, субсидіарності та ін. 

Значний перелік питань, які будуть визначені 
у державній гуманітарній та соціальній політиці 
післявоєнного періоду, мають відображатися у 
стратегічних документах, що спрямовані на подо-
лання наслідків воєнних дій з чіткими часовими 
межами виконання та джерелами фінансування. 

Крім того, низка питань правового характеру 
повинна бути унормована законодавчими актами, 
що регулюють соціальну та гуманітарну сферу з 
урахуванням післявоєнного стану.

Висновки. Таким чином, ситуація, що виникла 
наприкінці лютого 2022 р. кардинально змінила 
існування нашої країни, продемонструвавши всі 
жахіття російського вторгнення, яке безпідстав-
ною агресією спричинило глобальну економічну 
та гуманітарну катастрофу. Тисячі безневинно 
вбитих людей, знищених об’єктів нерухомості, 
інфраструктури та культурних цінностей, пока-
лічені долі дітей стали результатом воєнних дій 
загарбника.

Наростання негативних наслідків збройного 
конфлікту, зростання політизації гуманітарної 
діяльності, необхідність розвитку міжнародного 
гуманітарного права, про які останнім часом 
говорить наукова спільнота, актуалізує подальше 
вивчення проблематики гуманітарної діяльності 
держав. Особливо проблемним питанням постає 
можливість реалізації соціальної та гуманітарної 
політики у післявоєнний час. І в цьому аспекті 
Україна має використовувати існуючий світо-
вий досвід. Виходячи з основних напрямів, які 
необхідно реалізовувати, державна соціальна та 
гуманітарна політика у післявоєнний період має 
зосереджуватися на забезпеченні відновлення та 
встановлення належного рівня якості життя, функ-
ціонування освітніх систем, сфери зайнятості, 
охорони здоров’я, соціального забезпечення, від-
творення людського капіталу, екологічної безпеки, 
задоволення соціальних потреб, гарантування без-
пеки, соціального захисту, покращення демогра-
фічної ситуації, розвитку духовності та культури.
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Moisiiakha A.V. IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE HUMANITARIAN 
AND SOCIAL SPHERES IN THE POST-WAR SITUATION IN UKRAINE

The article considers the issue of ensuring state policy in the socio-humanitarian sphere in the period of 
post-war reconstruction in Ukraine. The aim of the article is to analyze the implementation of state policy in the 
humanitarian and social spheres in the postwar situation in Ukraine. The need for changes in approaches in 
social and humanitarian areas of public policy, which should take into account current priorities in education, 
science, social protection, culture and other areas, has been identified. The Russian invasion caused significant 
economic and humanitarian consequences in Ukraine, creating an unprecedented financial burden on the 
budget, large-scale destruction of infrastructure, death and injury of tens of thousands of people and potential 
long-term macroeconomic and social consequences. The key approaches to understanding the modern 
requirements for the formation of state social and humanitarian policy and managing the implementation 
of state functions in the social and humanitarian spheres are presented. It is determined that the state policy 
of social and humanitarian development involves actions to maintain the living standards of the population, 
which is determined by a certain number of consumer goods and services in everyday life, and to meet 
spiritual and cultural needs. It is established that humanitarian policy is based on the implementation of 
targeted government programs that ensure the development of areas related to language, education, science, 
culture, health, sports, youth and others. The main directions that need to be implemented in the state social 
and humanitarian policy in the postwar period (ensuring the establishment of an adequate quality of life, 
functioning of educational systems, employment, health, social security, environmental security, social needs, 
social protection, improving the demographic situation, the development of spirituality and culture).

Key words: state policy, humanitarian and social sphere, post-war period, development.
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК МЕХАНІЗМ 
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ

Забезпечення якості вищої освіти постійно перебуває у межах кола професійної і наукової 
уваги суб’єктів державного управляння та науковців. Суттєвою перешкодою для підвищення 
якості вищої освіти в Україні стає питання кадрового забезпечення освітянської діяльності, 
а також управління кадровими ризиками в цієї галузі. 

У якості одного з механізмів управління кадровими ризиками можна розглянути індивіду-
альне ліцензування професійної діяльності. Цей механізм може бути актуалізованим як на 
рівні допоміжного інструменту, наприклад коли наявність у здобувача вакансії ліцензії роз-
глядається на рівні обов’язкової умови його участі у конкурсі, так й на рівні самостійного за 
своєю дією інструменту. З огляду на безпосередній предмет нашої уваги, під індивідуальною 
ліцензією на заняття професійною діяльністю в системі вищої освіти ми розуміємо право 
особи на участь в освітній діяльності у статусі науково-педагогічного працівника. Наша 
пропозиція щодо запровадження індивідуального ліцензування професійної діяльності у сфері 
вищої освіти може бути розглянута через призму діючих дозвільних норм щодо, наприклад, 
адвокатської діяльності.

Пропонується передбачити норми, відповідно до яких кожен із залучених до реалізації 
освітніх програм в системі вищої освіти фахівець повинен мати іменну ліцензію на здій-
снення професійної діяльності.

Наявність індивідуальної ліцензії на здійснення науково-педагогічної діяльності дозво-
лить забезпечити контроль держави за процедурою залучення до реалізації освітніх програм 
у межах мережевої форми здобуття вищої освіти «інших суб’єктів освітньої діяльності». 
Запровадження у дію ліцензування професійної діяльності науково-педагогічних працівників, 
з одного боку, активізує дію мотиваційного механізму щодо їх професійного саморозвитку,  
а з іншого – забезпечить поступове підвищення рівня фахової підготовки залучених до реалі-
зації змісту освітніх програм фахівців..

Ключові слова: забезпечення якості вищої освіти, механізми публічного управління, якість 
вищої освіти, заклад вищої освіти, ліцензування професійної діяльності, науково-педагогічні 
працівники.

Постановка проблеми. Проблематика дер-
жавного управління якістю вищої освіти постійно 
перебуває у межах кола професійної і наукової 
уваги суб’єктів державного управляння та науков-
ців. Про цей факт свідчить неабияка увага органів 
державної влади до програмування та виконання 
заходів з реформування освітянської галузі. Забез-
печення якості вищої освіти було визначено Стра-
тегією розвитку вищої освіти в Україні на 2022-
2032 роки. «Саме цим стратегічним документом 
визначено основні пріоритети системи вищої 
освіти на сучасному етапі розвитку суспільства та 
економіки країни, а також головні характеристики, 
що будуть сформовані до 2032 року», – зазна-
чив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет [1].  
Суттєвою перешкодою для підвищення якості 

вищої освіти в Україні стає питання кадрового 
забезпечення освітянської діяльності. Виконання 
визначених завдань потребує більш детальної 
конкретизації на рівні національних та галузе-
вих програмно-цільових документів. Підготовка 
таких документів, так само як і забезпечення 
виконання передбачених ними заходів, передба-
чає формування інформаційно-аналітичної бази 
щодо об’єкту безпосередньої уваги, а саме – 
якості вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі питання проблематика кадрового забезпе-
чення закладів вищої освіти набули свого розви-
тку у роботах С.М. Домбровської (обґрунтовано 
місце та роль рейтингу науково-педагогічних 
працівників в системі державного управління 
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якістю вищої освіти) [2], Т.О. Губанової (висвіт-
лено основні засади побудови системи кадро-
вого забезпечення організації діяльності вищих 
навчальних закладів) [3], В.П. Садкового (прове-
дено аналіз проблем забезпечення якості освіти 
закладами вищої освіти) [4], В. М. Мороза (уза-
гальнено практику залучення до вітчизняної сис-
теми вищої освіти науково-педагогічного складу 
із-за кордону) [5], А.В. Озаровської (oбґpyнтyвaно 
мexaнiзми дepжaвнoгo yпpaвлiння зaбeзпeчeнням 
якocтi вищoї ocвiти) [6]. Відповідна проблематика 
неодноразово обиралася нами на рівні предмету 
наукового пошуку під час попередніх напрямів в 
організації наукових досліджень [7,8].

Постановка завдання. З’ясувати потенціали 
механізму ліцензування професійної діяльності в 
системі вищої освіти для забезпечення її якості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток публічного управління забезпеченням 
якості вищої освіти в контексті норм міжнарод-
них стандартів якості безпосередньо пов’язані з 
стандартами ISO 9000:2007, ISO 9001:2015 та ISO 
21001:2018 [9]. Зміст кожного з цих стандартів 
якості тим чи іншим чином апелює до проблема-
тики кадрового забезпечення освітянської діяль-
ності, а також актуалізованих нею ризиків. 

У якості одного з механізмів управління кадро-
вими ризиками можна розглянути індивідуальне 
ліцензування професійної діяльності. Цей меха-
нізм може бути актуалізованим як на рівні допо-
міжного інструменту, наприклад коли наявність 
у здобувача вакансії ліцензії розглядається на 
рівні обов’язкової умови його участі у конкурсі, 
так й на рівні самостійного за своєю дією інстру-
менту. З огляду на безпосередній предмет нашої 
уваги, під індивідуальною ліцензією на заняття 
професійною діяльністю в системі вищої освіти 
ми розуміємо право особи на участь в освітній 
діяльності у статусі науково-педагогічного пра-
цівника. Звернемо увагу на той факт, що «освітня 
діяльність» визначена п.1 статті 7 Законам Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності» на рівні одного з тих різновидів господар-
ської діяльності які підлягають обов’язковому 
ліцензуванню [10]. Законодавець лише апелює до 
необхідності «урахуванням особливостей, визна-
чених спеціальними законами у сфері освіти». 
Відповідно до цього документу ліцензіатом на 
рівні вищої освіти можуть бути лише юридичні 
особи певного організаційного рівня свого струк-
турування [11]. Цілком очевидно, що фізична 
особа не може претендувати на отримання ліцен-
зії. Ніяким чином не заперечуючи необхідності 

проведення ліцензування саме на організацій-
ному рівні, звернемо увагу на прецедент актуалі-
зації ліцензування у тому числі й на індивідуаль-
ному рівні. Наприклад, так званий індивідуальний 
режим ліцензування може бути використаний для: 
розміщення резидентами (юридичними та фізич-
ними особами) валютних цінностей на рахунках 
за межами України; здійснення зовнішньоеконо-
мічної операції; здійснення резидентами майно-
вих інвестицій за межами України тощо. Разом з 
тим, наголос законодавця на «індивідуальності» 
ліцензії має відношення не стільки до конкретної 
особи, скільки до окремої господарської операції, 
хоча, безумовно, «індивідуальний режим ліцен-
зування» не заперечує того факту що ліцензіатом 
може бути окрема фізична особа. Наша пропози-
ція щодо запровадження індивідуального ліцен-
зування професійної діяльності у сфері вищої 
освіти може бути розглянута через призму діючих 
дозвільних норм щодо, наприклад, адвокатської 
діяльності. Для можливості екстраполяції норм 
пов’язаних з адвокатською діяльністю на інший 
об’єкт безпосередньої уваги, тобто на «науково-
педагогічну діяльність», вважаємо за доцільне 
навести те тлумачення із Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» яка регла-
ментує набуття права на заняття адвокатською 
діяльністю. Відповідно до п.1 статті 6 згаданого 
вище закону «адвокатом може бути фізична особа, 
яка має повну вищу юридичну освіту, володіє 
державною мовою відповідно до рівня …, має 
стаж роботи в галузі права не менше двох років, 
склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажу-
вання …, склала присягу адвоката України та 
отримала свідоцтво про право на заняття адво-
катською діяльністю» [12]. Наведене визначення 
містить деякі з акцентів які не лише можуть, а й 
повинні бути використані під час формулювання 
тлумачення щодо права займати посади науково-
педагогічних працівників. Серед таких акцентів, 
на нашу думку, неабияке значення мають: наяв-
ність «стажу роботи в галузі» (при екстраполя-
ції цієї норми на предметну галузь вищої освіти 
ми матимемо на увазі не стаж роботи на посадах 
науково-педагогічних працівників, а стаж роботи 
за професійним фахом або, як виключення, на 
посадах наукових працівників) та обов’язковість 
«отримання свідоцтва про право на заняття адво-
катською діяльністю». Ми навмисно залишили 
без уваги ті з аспектів які вже актуалізовані у нор-
мах галузевих по відношенню до сфери освіти 
нормативно-правових актів (Закон України «Про 
вищу освіту», Закон України «Про освіту» тощо), 
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а саме: наявність вищої освіти; володіння дер-
жавною мовою; необхідність складання кваліфі-
каційного іспиту тощо. Схоже за своїм змістом 
екстраполювання може бути здійснено у тому 
числі й через призму норм які регламентують 
ліцензування професійної діяльності: на фондо-
вому ринку; у сфері охорони здоров’я; на ринках 
капіталу та організованих товарних ринках тощо. 
У світовій практиці реалізації норм так званого 
професійного ліцензування накопичено значний 
досвід. Наприклад, у США ліцензуванню підлягає 
професійна діяльність яка пов’язана з: веденням 
бухгалтерського обліку; будівництвом та архітек-
турою; пілотуванням літаків та інших повітряних 
суден; косметологією; наданням послуг тренера; 
соціальною роботою; клінічною психологією; 
шлюбно-родинною терапією; дієтологією та хар-
чуванням; медичною практикою; ветеринарною 
медициною; викладанням на рівні початкової 
та середньої освіти тощо [13]. За кожним з цих 
напрямів створюється державна професійна рада 
з повноваженнями у ліцензуванні відповідного 
напряму професійної діяльності. Крім того, за 
більшістю з напрямів професійної діяльності які 
підлягають ліцензуванню створюється державні 
асоціації, які також приймають участь у ліцен-
зуванні. Як правило, саме професійні асоціації 
стають ініціаторами створення державних рад з 
ліцензування відповідного різновиду професійної 
діяльності. 

Повертаючись до проблематики вищої освіти, 
а саме тих з її питань, які пов’язані з можли-
вістю запровадження ліцензування окремих з 
посад науково-педагогічних працівників звер-
немо увагу на досвід деяких з країн. Наприклад, 
в державних закладах освіти Англії, Уельсу та 
Канади діє достатньо жорстка система держав-
ного ліцензування вчителів. В Бразилії, Норвегії 
та Японії адміністрація закладу освіти може оби-
рати собі педагогів лише з складеного державою 
за результатами ліцензування списку кандидатів 
[14]. Надання державою індивідуальних ліцензій 
на здійснення професійної діяльності з надання 
освітніх послуг з успіхом використовується у 
США, де для організації навчання на дому або 
так званого сімейного навчання суб’єкт навчаль-
ної комунікації повинен мати ліцензію. В Косово 
вчителі та директори закладів освіти повинні 
обов’язково повинні пройти процедуру ліцен-
зування в Міністерстві освіти; а вчителі мають 
право викладати лише за тим напрямом шкільної 
програми, за яким ними була отримана ліцензія. 
Нажаль, наведені нами приклади відносяться до 

системи середньої освіти, а отже не можуть бути 
використані нами на рівні повноцінної моделі для 
аналізу сформульованої вище пропозиції. На наше 
переконання відсутність поширеної практики 
використання механізму індивідуального ліцензу-
вання послуг в системі вищої освіти не лише не 
може стати причиною спростування доцільності 
її запровадження в Україні, а й навпаки – створює 
певні потенціали для випереджувального розви-
тку вітчизняної системи вищої освіти. Але пряме 
запозичення соціальних інновацій має ризики: 
по-перше, воно може консервувати відставання, 
адже в його основу покладаються, як правило, не 
нові практики, а ті практики які вже стали масо-
вими; по-друге, деякі «чужі» рішення можуть не 
відповідати традиціям або умовам функціону-
вання тієї системи, до якої вони власно й імпле-
ментуються. 

Не дивлячись на відсутність серед світових 
моделей кадрового забезпечення професійної 
діяльності ЗВО так званих аналогів до запропо-
нованого нами механізму ліцензування науково-
педагогічних працівників, вважаємо за доцільне 
розглянути можливість запровадження держав-
ного іменного ліцензування професійної діяль-
ності на посадах науково-педагогічних працівни-
ків. Пропонується передбачити норми, відповідно 
до яких кожен із залучених до реалізації освітніх 
програм в системі вищої освіти фахівець пови-
нен мати іменну ліцензію на здійснення профе-
сійної діяльності. На нашу думку іменні ліцензії 
на здійснення професійної діяльності на посадах 
науково-педагогічних працівників, перш за все на 
тих з них, виконання обов’язків за якими передба-
чає безпосередню участь у навчальному процесі 
без виконання адміністративних функцій.

Запропонований нами механізм індивідуаль-
ного ліцензування достатньо логічно доповнює 
визначену в Законі України «Про вищу освіту» 
мережеву форму здобуття вищої освіти [15]. 
Наявність індивідуальної ліцензії на здійснення 
науково-педагогічної діяльності дозволить забез-
печити контроль держави за процедурою залу-
чення до реалізації освітніх програм у межах 
мережевої форми здобуття вищої освіти «інших 
суб’єктів освітньої діяльності». Приймаючи до 
уваги вище викладене, можемо припустити, що 
такими «суб’єктами» можуть бути ліцензіати, 
які власне й взаємодіють як із ЗВО в цілому, так 
й безпосередньо із здобувачами вищої освіти «на 
договірних засадах». Тут ми маємо на увазі, що 
здобувач освіти матиме можливість, з огляду на 
своє уявлення про перспективу розвитку ринку 
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праці самостійно обирати зі списку ліцензованих 
науково-педагогічних працівників тих з них, які 
на його думку можуть бути найбільш ефектив-
ними у формуванні його трудового потенціалу. 
Вище ми звертали увагу на той факт, що список 
ліцензіатів повинен бути відкритим для доступу. 
Очікувано, що такий список повинен бути інтер-
активним та надавати можливість зацікавленій 
особі ознайомитись з резюме науково-педагогіч-
ного працівника та перейти на його сторінку в 
інформаційно-аналітичній або науково-педаго-
гічній базі даних. Передбачається, що здобувач 
освіти матиме можливість реалізовувати своє 
право на вільний вибір навчальних дисциплін 
не обмежуючись конкретним ЗВО, а приймаючи 
до уваги пропозиції «інших суб’єктів освітньої 
діяльності». За таких умов, індивідуальна траєк-
торія окремого студента може бути сформована, 
з одного боку, за участю обраного ним свого часу 
ЗВО, а з іншого – за допомогою ліцензованих нау-
ково-педагогічних працівників з Харкова, Одеси, 
Львова, Києва тощо. Слід звернути увагу, на той 
факт що така наша пропозиція достатньо вдало 
корелюється з окремими нормами програмного 
документу «Стандарти і рекомендації щодо забез-

печення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ESG)», а саме з тими з них, які пов’язані 
із: забезпечення якості вищої освіти незалежно від 
типу навчання та місця викладання; студентоцен-
тованим навчанням; формуванням середовища 
яке забезпечує «прозорість і чесність процесу 
щодо зарахування на роботу та умов зайнятості» 
науково-педагогічних працівників [16] тощо.

Висновки дослідження та перспективи подаль-
ших розвідок у даному напрямку. Приймаючи до 
уваги вище наведене можемо сформулювати такі 
основні висновки. 

1. Отже, вважаємо за доцільне розглянути 
можливість запровадження державного іменного 
ліцензування професійної діяльності на посадах 
науково-педагогічних працівників. 

2. Пропонується передбачити норми, відпо-
відно до яких кожен із залучених до реалізації 
освітніх програм в системі вищої освіти фахі-
вець повинен мати іменну ліцензію на здійснення 
професійної діяльності на посадах науково-педа-
гогічних працівників, перш за все на тих з них, 
виконання обов’язків за якими передбачає безпо-
середню участь у навчальному процесі без вико-
нання адміністративних функцій.
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Moroz S.A. LICENSING OF PROFESSIONAL ACTIVITY 
IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AS A MECHANISM TO ENSURE ITS QUALITY 

The problematics of ensuring the higher education quality is constantly within the scope of professional 
and scientific attention of subjects of state administration and scientists. A significant obstacle for improving 
the higher education quality in Ukraine is the issue of staff support in educational activities, as well as staff 
risk management in this industry.

Individual licensing of professional activities can be considered as one of the mechanisms of staff risk 
management. This mechanism can be updated both at the level of an auxiliary tool, for example, in case when 
the applicant having a license is considered at the level of the obligatory condition for participation in the 
competition, and at the level of an independent tool. In view of the direct subject of our attention, under the 
individual license for professional activity in the higher education system we understand the individual's right 
to participate in educational activity in the status of a scientific and pedagogical worker. Our proposal to 
include individual licensing of professional activities into the higher education field can be considered through 
the prism of existing permissive norms, for example, advocacy ones.

It is proposed to envisage the norms, according to which ones each of the specialists involved into the 
implementation of educational programs in the higher education system must have a personal license to carry 
out the professional activities.

The availability of an individual license for implementation of scientific and pedagogical activities will 
give state anopportunity to ensure control over the procedure for attracting of "other subjects of educational 
activity" for implementation of educational programs within the framework of the network form of higher 
education. The introduction of licensing of professional activities of scientific and pedagogical workers, on 
the one hand, activates the motivational mechanism for their professional self-development, and on the other 
hand, provides a gradual increase in the level of professional training of specialists involved into the process 
of implementation of content of the educational programs.

Key words: assurance of the higher education quality, mechanisms of public administration, higher 
education quality, Institution of Higher Education, licensing of professional activities, scientific and 
pedagogical workers.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
У СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ 
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Здобуття освіти нині є однією з ключових гуманітарних проблем, які перебувають у 
центрі уваги міжнародних організацій та багатьох держав. Підставою для цього є процес 
трансформації сучасного індустріального суспільства на глобальне, що засноване на інфор-
мації триває вже багато років. Трансформаційний процес був започаткований технологічною 
революцією, яка призвела до нової якості життя та змінила ментальність людей. Зазначене 
стало стимулом впровадження міжнародними організаціями гасел «навчання без кордонів» 
і «навчання протягом усього життя», а освіта в аспекті дотримання прав людини визнана 
міжнародною спільнотою як одне з ключових завдань сьогодення. 

Європейський досвід щодо освіти у громадян не є самоціллю, це незамінний елемент у 
підготовці сучасних суспільств до спільного глобального співіснування, а нові виклики зро-
били здобуття освіти предметом подвійного імперативу. Освіта має масово та ефективно 
передавати дедалі більше знань та навичок, які розвиваються, а також адекватні пізнаваль-
ній цивілізації, оскільки вони є основою компетенцій завтрашнього дня. Концепція здобуття 
освіти полягає в тому, щоб озброїти громадянина знаннями та навичками, які дозволяють 
йому функціонувати у новій соціальній та гуманітарній сфері, з повагою до гідності людини 
та гідності інших. 

Державна політика освіченості громадян в аспекті дотримання прав людини є усвідом-
ленням реалізації гуманітарного права безпечно функціонувати як у локальному, так і в гло-
бальному суспільстві, на основі спільної поваги до різноманітності, підтримки в потребах та 
взаємної відповідальності один за одного. Підвищення обізнаності, розуміння та прийняття 
прав людини веде до розробки принципів, котрі містять дедалі ефективніші гарантії захисту 
прав людини на міжнародному, регіональному та національному рівнях.

 Зазначене веде до розвитку універсальної культури прав людини, в якій кожен громадя-
нин усвідомлює свої права та обов’язки і сприяє розвитку особистості як відповідального 
члена плюралістичного та інтегрованого суспільства, в якому ефективна реалізація всіх 
прав людини здійснюється шляхом заохочення толерантності та рівності у повсякденному 
житті. В практичних цілях освіта у сфері прав людини була визначена майже всіма міжна-
родними організаціями. Освіта громадян в контексті дотримання прав людини є завданням 
для органів державної влади, спрямованих на забезпечення суспільства знаннями, які необ-
хідні для виховання почуття відповідальності. 

Здобуття освіти є системним і всебічним процесом, який охоплює всі аспекти особис-
того, професійного, культурного, соціального, політичного та громадянського життя. 
Освіченість щодо дотримання прав людини означає різноманітні форми навчання, поши-
рення інформації, практики та заходи, котрі спрямовані на озброєння студентів знаннями, 
навичками, розумінням і формуванням їхнього ставлення та поведінки. Освітні програми та 
заходи в цьому контексті мають бути спрямовані на сприяння рівності в людській гідності в 
поєднанні з іншими програмами, такими як сприяння навчанню, участі та розширенню прав 
і можливостей громадян.

Ключові слова: публічна політика, навчання, гуманітарна сфера, освіта, отримання 
знань, права громадян, дотримання, реалізація, державна влада.
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Постановка проблеми та її зв’язок із важли-
вими науковими і практичними завданнями. 
Сьогодні здобуття освіти стає переважаючим чин-
ником суспільного розвитку, котрий формується 
у світовому порядку і системі державного управ-
ління. У свою чергу неурядові організації під-
креслюють роль освіти в трансформації та соці-
альних змінах, вони більш критично ставляться 
до порушень прав людини та наголошують на 
ролі освіти, яка полягає в тому, щоб сприяти усу-
ненню порушень прав людини [14]. У цьому кон-
тексті освіта зосереджується на передачі знань про 
права людини та підтримці інтеграції цих ціннос-
тей у громадянське суспільство. Зазначене стосу-
ється реалізації прав людини, зосередженого на дії, 
знань, через набуті навички, до дій для захисту цих 
прав. Сьогодні акцентується на ролі персонального 
досвіду особистості стосовно порушення її прав, 
що полегшує мобілізацію людей на активність. 

Тому, здобуття освіти в контексті дотримання 
прав людини є невід’ємним елементом трансфор-
мації суспільства на кожному етапі людського 
життя вписаного в ідею глобального інформацій-
ного соціуму. Державна гуманітарна політика з 
дотримання прав людини сприяє соціально-гума-
нітарним змінам, зміцнюючи позицію особис-
тості в суспільстві, покращуючи її якість життя та 
підвищуючи її здатність брати участь у процесах 
прийняття рішень, що веде до покращення ефек-
тивності державної політики [2]. Вона має були 
зосереджені на проблемах, пов’язаних з проявами 
насильства, расизму, ксенофобії, агресивного 
націоналізму та порушення прав людини через 
релігійну нетерпимість, розвиток тероризму та 
зростаючу глобальну соціально-економічну кризу.

Аналіз останніх досліджень, в яких запо-
чатковано розв’язання проблеми та визна-
чення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячена стаття. Сучасними 
дослідниками стверджується, що загальне визна-
чення поняття «освіта з точки зору прав людини», 
поняття, яке використовується в більш широкому 
контексті, включає громадянське виховання та 
взаємоповагу й взаєморозуміння [16]. Тому здо-
буття освіти в контексті дотримання прав людини 
усвідоилюється як різні види навчання та інфор-
мації, спрямовані на формування спільної куль-
тури прав людини. Систематичне здобуття освіти 
не лише дає знання про ці права та механізми їх 
захисту, а й озброює громадян навичками, необ-
хідними для цього в повсякденному житті. 

Здобуття освіти у демократичному суспільстві 
зосереджується на практичних навичках і діяль-

ності, щоб допомогти молоді та дорослим брати 
активну участь у демократичному житті, здійсню-
вати права людини та виконувати свої обов’язки. 
Виховання взаємоповаги і розуміння підкреслює 
гідність і повагу до інших і сприяє покращенню 
відносин між людьми різних культурних традицій. 
У цьому контексті освіта має стати ефективним 
державним механізмом, який охоплює не лише 
процес навчання, а й професійну діяльність [4]. 
Довгострокова освіта у сфері дотримання прав 
людини трансформується, що сприяє загальній 
повазі до прав та рівності, а також закріплює зна-
ння, вчить вмінню відстоювати свої та чужі права. 

Формулювання мети статті, постановка 
завдань. Метою даної статті є аналіз європей-
ського досвіду реалізації гуманітарної політики у 
сфері надання освітніх послуг в глобалізаційному 
контексті дотримання прав людини.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Сучасне життя, яке пов’язане 
зі споживчою культурою благ цивілізації, вима-
гає від людини нових способів організації праці 
та професіоналізму, потребою в самореалізації. 
Воно пов’язане з новою концепцією життя, яке 
наповнене новими підходами до освітнього рівня, 
високими матеріальними та споживчими устрем-
ліннями [12]. Суспільно-історичний та соціально-
економічний розвиток повинен бути спрямований 
на зміну інтелектуальних, розумових та духовних 
можливостей особистості через систему організа-
ційних заходів, що визначають та регламентують 
сучасні особливості дотримання прав людини.

Глобальний аспект стосується надання 
навчальними закладами освітніх послуг студен-
там, молоді, ЗМІ, роботодавцям та профспілкам, 
громадським рухам, політичним партіям, парла-
ментарям, державним службовцям, національ-
ним та міжнародним неурядовим організаціям. 
Виключно знання прав, набуті шляхом навчання 
протягом усього життя, дає особам, чиї права 
можуть бути порушені, а також посадовцям, 
службовцям та іншим потенційним порушни-
кам, реальний шанс підвищити обізнаність [6].  
У національному вимірі кожна держава має праг-
нути до підвищення ефективності освіти щодо 
розвитку громадянського ставлення, орієнтова-
ного на взаєморозуміння та співпрацю між окре-
мими особами, групами та націями.

 Реалізація заходів у межах державної гумані-
тарної політики, повинна зосередитися на освіті 
з дотримання прав людини у навчальних закла-
дах та впровадженні елементів освіти у сфері 
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прав людини до програм підготовки державних 
службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування всіх рівнів. Право на здобуття освіти 
стосовно дотримання прав людини та практики 
їх застосування потребує мобілізації всіх членів 
суспільства, місцевої влади, приватного сектору, а 
не лише діяльності органів державної влади [10]. 
Сьогодні необхідна реалізація заходів для розши-
рення та поглиблення сфери освіти у сфері дотри-
мання прав людини на основі принципів уні-
версальності, неподільності, взаємозалежності, 
неупередженості та об’єктивності, конструктив-
ний діалог і співробітництво.

Обов’язок органів державної влади незалежно 
від політичної, економічної та культурної системи 
полягає у заохоченні прав людини та основних сво-
бод, а також важливості національних і регіональ-
них відмінностей. Повага до прав і основних свобод 
є одним із десяти керівних принципів, якими пови-
нні керуватися держави у своїх взаємних відносинах 
[8]. Здобуття освіти громадянами в контексті дотри-
мання прав людини є основоположним гуманітар-
ним завданням і тому важливо, щоб громадяни були 
освіченими щодо основних свобод і зобов’язань 
поважати права закріплені в національному законо-
давстві європейських держав. 

Ефективні освітні послуги щодо дотримання 
прав людини сприяють боротьбі з нетерпимістю, 
упередженнями та ненавистю на основі релігії, раси, 
етнічної приналежності. З цією метою сьогодні дер-
жави підтримають свої компетентні органи, відпо-
відальні за освітні програми, у розробці ефективних 
курсів з прав людини для студентів усіх рівнів, особ-
ливо студентів юридичних, адміністративних та 
соціальних наук, а також військових, поліцейських 
та державних службовців і посадових осіб місце-
вого самоврядування [15]. Системні заходи, вжиті 
для сприяння галузі прав людини в більш широкому 
сенсі, враховують досвід, програми та форми співп-
раці в рамках існуючих міжнародних, урядових та 
неурядових органів. 

Зазначене чітко підкреслює важливість освіти 
з точки зору прав людини для побудови грома-
дянського суспільства, що створює демократичну 
правову державу в забезпеченні повної поваги до 
прав людини та основних свобод, дотримання вер-
ховенства права, просування демократичних прин-
ципів та надання допомоги у розбудові, зміцненні 
та захисті демократичних інститутів, а також іні-
ціювання дій за толерантність у суспільстві. Сьо-
годні переважна більшість розвинутих держав від-
дані цінностям плюралістичної та парламентської 
демократії, неподільності та універсальності прав 

людини, верховенства права та культурній спад-
щині, збагаченої різноманітністю [10]. 

Актуальною є концепція, при якій ні в якому 
разі не можна руйнувати територіальні амбіції, 
відродження «здорового» націоналізму, консолі-
дація сфер впливу, нетерпимість до тоталітарні 
ідеології. Діяльність у цій сфері має бути зосеред-
жена насамперед на дослідженні пошуку рішень, 
зокрема за допомогою семінарів та підтримки 
дослідницьких програм [13]. Здобуття освіти з 
дотримання прав людини та поваги до культур-
ного різноманіття повинно відбуватися шляхом 
посилення анти упереджених програм стосовно 
запобігання нелюдському, що принижує, гідність 
поводженню. Важливою є роль інститутів демо-
кратії у підтримці суспільної стабільності, особ-
ливо в практиці дотримання соціально-правових 
стандартів, а тому освіта в цій галузі видається 
все ще необхідною.

Сприяння розвитку демократичної культури, 
ідеї громадянства, побудова суспільства, засно-
ваного на знаннях і технологіях, вимагає збіль-
шення зусиль в галузі освіти, метою якої має бути 
забезпечення доступу до освіти для всіх молодих 
людей, підвищення її якості та сприяння всебіч-
ному розумінню прав людини [1]. Також, сьогодні 
акцентується на необхідності підвищення обі-
знаності громадськості про європейські норми 
та цінності, особливо через освітні проекти, що 
реалізуються в рамках «Європейського року гро-
мадянської освіти». Варто наголосити, що для 
посилення освітніх проектів Рада Європи активно 
сприяє співпраці у сфері освіти та обміну сту-
дентами на всіх рівнях, це розширює можливості 
доступу до підготовки педагогів у сфері грома-
дянського виховання, прав людини, історії та між-
культурної освіти.

Зазначене сприяє відповідним навчальним 
програмам та міжкультурним обмінам на рівні 
закладів вищої освіти з метою поширення цін-
ностей до нових поколінь. Наразі в системі освіти 
робиться акцент не на самій освіті, заснованій на 
теоретичному аналізі припущень правової демо-
кратичної держави та прав людини, а на форму-
ванні індивідуальної та громадянської свідомості 
через активну участь. у суспільному житті своєї 
держави. Не безпосередні знання, а повсякденна 
участь створюють громадянське суспільство, 
здатне відстоювати свою найважливішу цінність, 
а саме права людини. 

 Сьогодні важлива сумісність із процесом  
соціальної, економічної та політичної інтеграції, 
але на основі окремих систем освіти та переходу 
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до глобального інформаційного суспільства [11]. 
Хоча на даний час не створено глобальної освіт-
ньої системи, натомість розроблено загальний 
канон цінностей та спільних соціальних, еко-
номічних та політичних цілей, які визначають 
напрямки навчання та виховання молоді. Осно-
вним є сприяння миру, його цінностям і добро-
буту шляхом боротьби із соціальним відчуженням 
та дискримінацією, сприяння соціальній справед-
ливості та захисту, солідарності між поколіннями 
та захисту прав дитини, а також сприяння еконо-
мічній, соціальній та територіальній єдності та 
солідарності між державами.

 Сьогодні необхідне сприяння органів держав-
ної влади шляхом створення спільного ринку та 
поступової уніфікації гуманітарної політики, без-
перервного та неухильного розширення, поси-
лення стабілізації, швидше покращення рівня 
життя та тісніші відносини між державами. Осно-
вою зазначених цінностей і цілей була культурна, 
релігійна та гуманістична спадщина, з якої випли-
вають загальнолюдські цінності, що становлять 
непорушні та невід’ємні права людини, а також 
свобода, демократія, рівність і верховенство дер-
жави [3]. Дотримання гуманітарних прав людини 
має стати відкритим для культури, знань і соціаль-
ного прогресу, поглибити демократію, характер і 
прозорість суспільного життя, прагнути до миру, 
справедливості та солідарності.

 Здобуття освіти має базуватися на співпраці 
та підтримці посадових осіб самоврядування міс-
цевою громадою, державою і, нарешті органами 
державної влади відповідно до принципу субсиді-
арності. Натомість, держава, незважаючи на свої 
зобов’язання, часто не вживає жодних дій у цьому 
напрямку або, коли через обмежені можливості та 
ресурси, поставлені цілі реалізуються з більшою 
ефективністю на наднаціональному рівні [9]. 
Сьогодні існує багато програм, що підтримують 
заходи щодо посилення відкритості систем освіти 

та навчання за допомогою збільшення мобіль-
ності та поширення навчання впродовж життя, 
вважливою метою є підвищення обізнаності гро-
мадськості про основні права та сприяння актив-
ній участі громадян у демократичних інституціях.

Формулювання висновків і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. На 
сучасному етапі важливо дати можливість кож-
ному вчитися протягом усього життя, без дискри-
мінації, вирівнюючи умови для найбільш ураз-
ливих категорій соціуму. Навчання громадян не 
може бути привілеєм, а загальнодоступним пра-
вом, отже людська освіта не може бути для них 
окрасою, а компетенцією та підготовкою до широ-
кої соціальної участі. Тому не дивно, що однією 
з ключових тем щодо здобуття освіти є заборона 
невиправданої дискримінації та необхідність реа-
лізації прав громадян. 

Трансформаційні процеси пов’язані з переходом 
від постіндустріального суспільства до глобального 
інформаційного суспільства, тому здобуття освіти 
має бути зосереджене на підготовці громадян до 
життя в мінливому світі [5]. Органи державної влади 
повинні у своїй практичній діяльності більше приді-
ляти увагу здобуття освіти з точки зору дотримання 
прав людини. Реалізація освітньої функції у держав-
ній гуманітарній політиці в значній мірі залежить 
від громадянського суспільства, так як неурядові 
організації можуть створити базис для діяльності 
органів державної влади. 

Натомість, державні інституції все більше про-
пагують позицію, що загальна освіта не тільки при-
зведе до підвищення обізнаності громадян про їхні 
права і свободи та механізми відшкодування, але й 
сприятиме побудові громадянського суспільства на 
основі цінностей демократії, верховенства права та 
поваги до прав людини [7]. Такий підхід вже давно 
сповідується неурядовими організаціями, для яких 
освітня функція залишається однією з найважливі-
ших у сфері дотримання прав людини.
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Parubchak I.О., Bazyliyak N.О. EUROPEAN EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION 
OF HUMANITARIAN POLICY IN THE FIELD OF EDUCATIONAL SERVICES 
IN THE MODERN CONTEXT OF HUMAN RIGHTS: THE GLOBALIZATION ASPECT

Education is now one of the key humanitarian issues that is the focus of many international organizations 
and many countries. The reason for this is the process of transformation of modern industrial society into a 
global one based on information, which has been going on for many years. It is well known that this process 
was initiated by the technological revolution, which led to a new quality of life and changed the mentality of 
the people. This has stimulated the implementation by international organizations of the slogans "learning 
without borders" and "lifelong learning", and education in the field of human rights is recognized by the 
international community as one of the human rights.

Getting an education is not an end in itself, it is an indispensable element in preparing modern societies 
for common global coexistence, and new challenges have made education a double imperative. Education 
must massively and effectively transfer more and more knowledge and skills that are developing, as well as 
adequate to the cognitive civilization, because they are the basis of tomorrow’s competencies. Education is 
to equip a person with the knowledge and skills that enable him or her to function in a new political and 
humanitarian field, with respect for human dignity and the dignity of others.

Citizens’ education in the field of human rights is an awareness of the implementation of humanitarian law 
to function safely in both local and global societies, based on shared respect for diversity, support for needs 
and mutual responsibility for each other. Raising awareness, understanding and acceptance of human rights 
leads to the development of principles that include increasingly effective guarantees for the protection of 
human rights at the international, regional and national levels.

This leads to the development of a universal culture of human rights, in which every citizen is aware of 
their rights and responsibilities and promotes personal development as a responsible member of a pluralistic 
and integrated society in which all human rights are effectively realized by promoting tolerance and equality 
in everyday life. For practical purposes, human rights education has been defined by almost all international 
organizations. Education of citizens in the context of human rights is a task for public authorities aimed at 
providing society with the knowledge necessary to cultivate a sense of responsibility.

Education is a systematic and comprehensive process that encompasses all aspects of personal, professional, 
cultural, social, political and civic life. Human rights education means various forms of learning, dissemination 
of information, practices and activities aimed at equipping students with knowledge, skills, understanding and 
shaping their attitudes and behavior. Educational programs and activities in this context should be aimed at 
promoting equality in human dignity in combination with other programs, such as promoting the learning, 
participation and empowerment of citizens.

Key words: public policy, education, humanitarian sphere, experience, acquisition of knowledge,  
citizens’ rights, observance, implementation, state power.
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МОНІТОРИНГ ЗАГРОЗ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСАМ: СУЧАСНИЙ СТАН 
В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ

У статті обґрунтовано функцію моніторингу загроз виборчих процесів, яка в сучасних 
умовах введення військових дій Російською Федерацією проти незалежної держави Україна 
несе загрозу національній безпеці країни. Автором окреслено правове забезпечення виборчих 
процесів в Україні. Узагальнено світовий досвід проведення моніторингу виборчих процесів. 
В статті узагальнено українській досвід щодо характеру зовнішніх та внутрішніх загроз 
виборчих процесів. Охарактеризовано загрози, пов’язані з упровадженням електронного голо-
сування на території України з визначенням технічних засобів та правових інструментів 
щодо усунення загроз по етапах виборчих процесів. Описано досвід Парламентської Ради 
Європи щодо визначення органів виборчих процесів в Україні. Розглянуто досвід Естонії щодо 
електронного голосування в умовах цифрової трансформації. Дизайн дослідження полягає 
в доповненні функцій адміністрування виборчих процесів проведенням моніторингу загроз. 
Наукова новизна полягає у логічному узагальненні функції моніторингу загроз виборчих загроз 
у концептуальну схему, яка має практичне значення для органів адміністрування виборів 
та міжнародних недержавних організацій, які реалізують функцію моніторингу. Визначено 
принципи моніторингу загроз виборчих процесів, об’єкти загроз, мету та завдання, а також 
методи, засоби та інструменти моніторингу загроз виборчих процесів. Дослідницьке поле 
обмежено нормами виборчого права в Україні та країнах Європейського Союзу. Практичні 
наслідки дослідження дають можливість виявити переваги гармонізації виборчого права 
країни з виборчим правом ЄС. Характеристика інструментів моніторингу на всіх етапах 
виборчих процесів в з урахуванням зарубіжного досвіду допомагає визначити загрози та 
обмеження виборчих процесів в Україні та розробити правові інструменти усунення загроз. 

Ключові слова: виборчі процеси, свобода волевиявлення, загрози, моніторинг,  
реєстр виборців.

Постановка проблеми. Глобалізація принесла 
швидкі і динамічні зміни у процеси організацій-
ного управління, в тому числі – в адміністрування 
виборів. Такі зміни спонукають органи адмі-
ністрування виборів відходити від ієрархічних 
структур і процедур минулого. 

На регіональному та національному рівнях все 
більша кількість фахівців, задіяних у виборчих 
процесах, працюють разом в рамках добре розви-
нених мереж з метою вирішення загальних про-
блем і формування інноваційних рішень за допо-
могою послідовного обміну ідеями, інформацією 
та досвідом [8, с. 369]. Отже в сучасних демо-
кратичних країнах постало питання, як в зміша-
ній моделі адміністрування виборів розподілити 
функцію моніторингу загроз виборчим процесам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові дослідження в юридичній площині щодо 
проведення виборчих процесів відображено в 
роботах українських вчених Д. Горєлова, Є. Кобко, 
Ю. Сидорчук, О. Редчиць [7, 9, 10, 11]. Дослі-
дження дизайну та цифровізації виборчих процесів  

проведені зарубіжними вченими: А. Маурер, 
Х. Катт, Е. Елліс, М. Мейлі, А. Волл та П. Вулф. 
В зарубіжних дослідженнях багато уваги приді-
ляють як адмініструванню виборчих процесів так 
їх цифровій трансформації виборчих процесів у 
наступних публікаціях: «Дизайн системи адміні-
стрування виборів» та «Цифрові технології у вибо-
рах. Питання, висновки та перспектив» [6, 8].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Характеризуючи функцію моніто-
рингу загроз виборчих процесів було проаналізо-
вано український та зарубіжний досвід за допо-
могою метода контент-аналізу. В статті було 
використано досвід аналізу загроз Виборчої плат-
форми та даних Міністерства внутрішніх справ. 
Вивчення зарубіжного досвіду в дизайні адміні-
стрування виборчих процесів розкрило інститу-
ційні засади в На основі ситуаційного аналізу біло 
вивчено досвід Естонії у формуванні е-демократії 
та цифрової трансформації виборчих процесів.

Задля реалізації функції моніторингу загроз 
виборчих процесів в Україні використано  
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структурно-логічний підхід, який дозволяє послідовно 
сформувати зміст та логіку проведення моніторингу 
загроз виборчих процесів задля кращого адміністру-
вання. Процесний підхід використано при проведенні 
аналізу технічних засобів та правових інструментів 
моніторингу по етапах виборчих процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням здобутих наукових 
результатів.

Науковий дискурс щодо моніторингу вибор-
чих процесів важливо проводити у світлі дефіні-
ції поняття «загроза», оскільки зі зростанням вій-
ськових дій з боку країн агресорів з одного боку, 
та зі зростанням цифрової трансформації в функ-
ціонуванні багатьох процесів це питання набуває 
актуальності. 

Визначаючи функцію моніторингу Є. Кобко 
розглядає загрози в контексті національної без-
пеки, які прийнято поділяти на внутрішні й 
зовнішні й обидві ці групи загроз в історії станов-
лення України як незалежної держави повсякчас 
були постійним фактором, який необхідно врахо-
вувати в державноправовій практиці [9, с. 122].

Правове поле визначає поняття «загроза наці-
ональної безпеки» в законі України від 2018 року 
«Про національну безпеку України»: «загрози 
національній безпеці України – явища, тенденції 
і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють 
або можуть унеможливити чи ускладнити реаліза-
цію національних інтересів та збереження націо-
нальних цінностей України» [3]. В даному терміні 
узагальнено об’єкт, під яким розглядають різні 
явища, поточні та перспективні тенденції, різно-
манітні чинники.

З методологічної точки зору Є. Кобко під-
креслює, що характер і рівень загроз визначають 
основні напрями діяльності щодо їх попередження 
та локалізації, а також форми, способи, засоби й 
методи виконання завдань із забезпечення наці-
ональної безпеки за умов раціонального вико-
ристання наявних ресурсів [9, с. 122]. Функція 
моніторингу виборчих процесів, за нашою точ-
кою зору, повинна бути доповнена принципами, 
цілями та завданнями. Отже, моніторинг загроз 
дозволяє визначати характер та рівень загроз з 
метою розробки заходів, щодо усунення загроз 
виборчим процесам.

Запровадження моніторингу загроз слід 
вивчати на передовому європейському досвіді, а 
саме Естонії. Оскільки в Естонії вперше в Європі 
було запроваджено електронне урядування й від-
повідно сформувалась певна система моніторингу 
загроз виборчих процесів.

В жовтні 2005 року на місцевих виборах в 
Естонії вперше була застосована система елек-
тронного голосування. Хоча такою можливістю 
скористалися лише 9 317 виборців, що стано-
вило 1,85% при загальній явці 47,4%, експер-
тами був проведений глибокий багатофакторний 
аналіз підготовки та процесу е-голосування. Це 
дало можливість доопрацювати нормативну базу, 
вдосконалити технічне забезпечення, здійснити 
низку кроків для підвищення довіри громадян 
до е-виборів та е-голосування. А на виборах у 
2019 році вже фактично половина виборців голо-
сували через інтернет [13]. 

З цього прикладу ми бачимо, що країна за 
15 років сформувала та вдосконалювала систему 
е-виборів. Моніторинг чинників проводився за 
допомогою багатофакторного аналізу.

Автором в попередніх дослідженнях було зро-
блено акцент на внутрішніх чинниках, які несуть 
загрози виборчим процесам, які полягають в 
наступному:

1) За 30-ть років незалежності в країні немає 
усталеної політичної системи, на відміну від 
країн ЄС, оскільки за даними Міністерства юсти-
ції України в країні постійно змінюється Реєстр 
політичних партій.

2) В Україні спостерігається нестабільність 
суспільно-політичних відносин, яка напряму 
залежить від позицій лідера правлячої партії. 

3) Відсутність фундаментальності діючих 
законів. Відповідно на думку Венеціанської комі-
сії, зміни до фундаментальних аспектів виборчої 
системи не повинні набирати чинності менше ніж 
за рік до виборів [17, с. 15]. 

4) Спостерігається низький рівень організації 
виборчих процесів на усіх етапах: від агітацій-
ної кампанії до підрахунку голосів виборчими та 
територіальними комісіями. 

5) Всі роки незалежності в Україні спостеріга-
ється низькій рівень політичної та правової куль-
тури у переважної більшості учасників. Оскільки, 
політики постійно змінюють партії та політичні 
програми, передвиборчі програми не викону-
ються, виборці змінюють свої думки про партії 
під впливом неприкритого підкупу тощо. 

6) Виходячи з п. 5 позитивний імідж політич-
ної еліти та громадської думки про неї швидко 
змінюється на негативний, оскільки виборці не 
бачать реальних, запропонованих у передвибор-
чих програмах, змін. 

На внутрішні чинники звертають увагу  
й фахівці Національного інституту стратегіч-
них досліджень. За світовим Індексом розвитку  
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електронного уряду ООН Україна помітно втра-
тила свої позиції – з 32 місця у 2016 р. до 46 – у 
2020 р. Основними причинами зниження рей-
тингу України з розвитку системи електронної 
демократії стали недосконалість нормативно-пра-
вового врегулювання, недосконалість інституцій-
них засад, нерозвиненість системи електронного 
урядування на місцевому і регіональному рівнях, 
а також брак фінансового забезпечення та контр-
олю за виконанням передбачених заходів [7]. 

Моніторинг загроз виборчих процесів в Укра-
їні ведеться на платформі: Виборча реформа [12]. 
Результати проведеного 05.07.2021 моніторингу 
вказують на дві загрози (табл. 1.).

За даними табл.1, ми бачимо, що моніторинг 
загроз щодо проведення виборчих реформ про-
водиться и розробляються рекомендації щодо їх 
подолання. 

Концептуальна схема моніторингу загроз 
виборчих процесів зображена на рис. 1. Наве-
дена схема включає принципи, об’єкти, цілі та 
завдання моніторингу загроз, а також форми, 
засоби, технології та правові інструменти моні-
торингу. Задля проведення якісного моніторингу 
необхідне відповідне інформаційне, технічне та 

документаційне забезпечення, що надасть можли-
вість розробити методи та форми попередження 
або усунення загроз.

Вивчення зарубіжного досвіду фахівців Між-
народного інституту демократії та сприяння вибо-
рам та Міжнародна фундація виборчих систем 
показало, що виборчі процеси проводить ОАВ 
(орган адміністрування виборів) [8, с. 25]. В Укра-
їні це Центральна виборча комісія (ЦВК). Міжна-
родний досвід має приклади, коли ОАВ уповно-
важений проводити моніторинг діяльності засобів 
масової інформації під час виборів. Але моніто-
ринг загроз виборчим процесам повинен прово-
дити незалежні міжнародні організації.

З точки зору фахівців Міжнародного інституту 
демократії та сприяння виборам та Міжнародна 
фундація виборчих: «адміністрування виборів в 
Україні і робота ЦВК зіштовхуються з двома оче-
видними типами проблем. Перший тип пов’язаний 
із подіями, які призвели до проведення достроко-
вих президентських виборів 2014 року. … питання 
безпеки та загрози територіальній цілісності кра-
їни створюють безпосередні і серйозні проблеми 
для майбутнього української демократії. Прове-
дення у 2014 році дострокових президентських 

Таблиця 1
Моніторинг загроз Виборчої реформи

Найменування реформ Загрози через невиконання
Розділ 1. п. 1 Моніторинг виконання рекомендацій 
щодо пріоритетів реформи на 2020 – травень 
2021 року, п.1. Переглянути окремі положення 
Виборчого кодексу України, які стосуються як 
загальнодержавних, так і місцевих виборів. 
Переглянути рівні місцевих виборів, на яких 
застосовується винятково пропорційна виборча 
система. Партійна монополія не є природною 
для місцевого самоврядування, а право на 
самовисування може бути збережено через списки 
незалежних кандидатів.

Основною загрозою є те, що: «не ухвалено змін до 
Виборчого кодексу України, які стосувалися б перегляду 
його положень про використання різних типів виборчих 
систем на загальнодержавних і місцевих виборах. Попри 
значну критику чинної моделі (зокрема, використання 
пропорційної системи на місцевих виборах без 
можливості самовисування для незалежних кандидатів), 
відповідні зміни не ухвалені. Офіційно створена робоча 
група при профільному парламентському комітеті 
продовжує свою роботу»

Розділ 1. п. 2. Забезпечити відкритість партійних 
виборчих списків, а саме прямий вплив виборців 
на визначення черговості отримання мандата 
кандидатами незалежно від закріпленого 
партійною організацією номера у виборчому 
списку.

У липні 2020 року, за декілька місяців до місцевих 
виборів, Верховна Рада України внесла зміни до 
Виборчого кодексу України, підвищивши кількість 
голосів виборців, які мав набрати кандидат для того, щоб 
змінити свою порядковість у виборчому списку, з 5% до 
25 % від розміру виборчої квоти. За нинішньої моделі 
виборці хоч і мають можливість впливати на черговість 
кандидатів у списку, однак на практиці часто кандидатам 
не вистачає голосів для подолання такого бар'єру. Бар'єр 
(25 %) зависокий і потребує зниження. На останніх 
місцевих виборах його змогли подолати 40% кандидатів.

3. Відмовитися від чинної форми імперативного 
мандата, що не повинна створювати умови для 
партійної диктатури.

Зміни не прийняті, загрози зберігаються

4. Врегулювати питання агітації в мережі Інтернет, 
соціальних мережах.

Зміни не прийняті, загрози зберігаються

Джерело: https://uareforms.org/monitoring/viborca-reforma 



89

Механізми публічного управління

виборів було практично неможливим у Криму 
через його анексію Росією, а також у низці округів 
у східній частині України, де виборчий процес був 
порушений через втручання озброєних бойовиків. 
Другий тип довгострокових викликів, що стоять 
перед ЦВК, пов’язаний із політизацією виборчої 
адміністрації на всіх рівнях. Можна стверджу-
вати, що це є неминучим побічним наслідком дея-
ких виборчих процесів, проведених у пострадян-
ських країнах, які відрізнялися особливо гострою 
конкурентною боротьбою. Проте тривожна схиль-
ність політичних конкурентів (зокрема – посадов-
ців) домагатися переваги на виборах за допомо-
гою юридично сумнівних або шахрайських дій не 
сприяє подоланню проблеми заангажованості у 
виборчому процесі» [8, с. 366]. 

Як бачимо в сучасних умовах військових дій ці 
внутрішні загрози залишаються актуальними, що 
вимагає уваги, щодо впровадження моніторинго-
вої функції в правове поле виборчих процесів.

За рекомендаціями ПАРЕ принципами вибор-
чих процесів є:

– свобода поглядів і вираження думок,
– свобода мирних зібрань,
– свобода об’єднань, 
– свобода пересування,
– свобода від дискримінації, 
– право на ефективний правовий засіб захисту 

[6, с. 10]. 
Виходячи з міжнародних принципів моніто-

ринг загроз виборчих процесів повинен спира-
тися на дотримання свобод волевиявлення гро-
мадян.

Об’єкти загроз безпосередньо є явища, які 
відбуваються під час виборчих процесів й фіксу-
ються Міністерством внутрішніх справ. 

Так, на виборах народних депутатів України, 
які відбувались 21 липня 2019 року, МВС зареє-
струвало 2005 заяв про порушення. Види пору-
шень та їх кількість відображені на рис. 2.

 
 

 
 
 

П Р О Ц Е Д У Р И П Р И Й Н Я Т Т Я Р І Ш Е Н Ь 

 
 
 

На національному  
рівні 

 
 

НАДНАЦІОНАЛЬНІ  
ІНСТИТУТИ 

 
 
 

На міжнародному 
рівні (ПАРЕ, рейтинги ООН) 

 
 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Об’єкти моніторингу загроз: 
явища, тенденції, чинники 

Цілі моніторингу загроз 

Засоби 
моніторингу 

Форми 
моніторингу 

Технології 
моніторингу 

Правові 
інструменти 

 

Інформаційне, технічне та документальне забезпечення 

Моніторинг загроз та його корегування, усунення загроз 

Принципи моніторингу загроз виборчих 
процесів 

 

Методи та форми запобігання загрозам 

Рис. 1. Концептуальна схема моніторингу виборчих процесів

Джерело: складено автором
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За даними рис. 2, ми бачимо, що майже 64% 
порушень складає незаконна агітація, тому неза-
лежні моніторингові органи та ЦВК повинні 
приділяти цьому достатньо уваги. Також перева-
жають явища, щодо обмеження свободи волеви-
явлення громадян, а саме підкуп виборців та пере-
шкоджання здійсненню виборчого права. Тому 
необхідно підвищувати рівень відповідальності 
по цим порушенням.

За даними МВС на місцевих виборах, які від-
булися 25 жовтня 2020 року, було зафіксовано 
1800 порушень ведення агітації, порушення таєм-
ниці голосування – 274, підкуп виборців – 209, 
незаконне знищення виборчої документації – 181, 
порушення порядку ведення реєстрів виборців 
або виборчих комісій або списків виборців – 178, 
незаконне використання виборчого бюлетеня 
(спроба або винесення виборчого бюлетеня) [15].

З цього прикладу, ми бачимо, що зафіксовано 
більш ганебні явища, такі як незаконне знищення 
виборчої документації, порушення ведення реє-
стрів виборців та списків виборчих комісій.

Цілі та завдання моніторингу залежать від ета-
пів виборчих процесів.

18 лютого 2021 р. відбулися слухання у Комі-
теті ВРУ з питань цифрової трансформації «Елек-
тронна демократія в Україні – дорожня мапа для 
цілі – Україна в топ-20» [6]. Отже головна мета 
моніторингу загроз виборчим процесам може 
бути чітко означена. У юридичній площині метою 

моніторингу загроз виборчим процесам є вико-
нання міжнародно-правових зобов’язань.

Впровадженню сучасних цифрових технологій 
присвячено дослідження Ардіти Дрізи Маурер. 
У науковій праці розглянуті питання розробки 
нормативно-правової бази щодо цифрових тех-
нологій, які використовуються у виборчому циклі 
[6]. На основі наведених даних по використанню 
інструментів моніторингу виборчих процесів є 
підстави визначити характер правового поля та 
виявити загрози.

Відповідно до Концепції розвитку електронної 
демократії в Україні на 2019—2020 роки було 
заплановано на 3-й кв. 2020 року створення нор-
мативно-правової бази для забезпечення запро-
вадження електронного голосування шляхом роз-
робки проекту Закону України “Про електронне 
голосування”[5], але проект не був навіть запро-
понований через загрозу небезпеки щодо персо-
нальних даних виборців.

В Європейському Союзі на юридичному рівні 
впроваджені інструменти щодо захисту даних, а 
саме Модернізована Конвенція Ради Європи про 
захист осіб у зв’язку з автоматизованою оброб-
кою персональних даних (Конвенція 108+) та від-
повідний документ ЄС, Регламент (ЄС) 2016/679, 
Загальний регламент захисту даних (GDPR)9, 
також мають важливе значення. Конвенцію 108+ та 
GDPR розробляли паралельно, а тому вони взаємно 
узгоджені. Керівний документ Європейської комі-

 

незаконна агітація   ; 
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Рис. 2. Види порушень на виборах народних депутатів 21 липня 2019 року

Складено автором на основі даних: МВС: системних порушень на виборах не було. 
URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ news-mvs-systemnykh-porushen-na-vyborah-
nebulo/30067801.html
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сії пояснює застосування GDPR у виборчому 
контексті. Однак більшість даних, які використо-
вують на виборах, – це перевірені дані, обробку 
яких можна дозволити лише тоді, коли в законі 
закріплено відповідні гарантії. Це означає, що 
захист виборчих даних потрібно врегульовувати 
у регуляторних актах щодо виборів, які є суворі-
шими, ніж інструменти захисту даних [8 с. 14].

За аналогією з європейським виборчим правом 
в Україні у Виборчому кодексі ст. 18 передбачено 
використання інноваційних технологій у вибор-
чому процесі, а саме:

1) голосування виборців на виборчій дільниці 
за допомогою технічних засобів та програмних 
засобів (машинне голосування);

2) проведення підрахунку голосів виборців за 
допомогою технічних засобів для електронного 
підрахунку голосів;

3) складання протоколів про підрахунок голо-
сів, підсумки та результати голосування з вико-
ристанням інформаційно-аналітичної системи [1].

В сучасних умовах необхідно дедалі дальше 
впроваджувати технічні та відповідно й юридичні 
норми щодо проведення виборчих процесів.

Моніторинг загроз виборчих процесів слід 
проводити на всіх етапах їх реалізації, табл. 2.

Наведені у табл. 2 дані дають підставу розро-
бляти методи щодо усунення загроз на кожному 
етапі виборчих процесів та вносити відповідні 
зміни у національне виборче право. Оскільки 
цифрова трансформація неминуча, потрібно 
більше приділяти уваги впровадженню інформа-
ційно-комунікаційних технологій

Висновки. Проведене дослідження показало, 
що при адмініструванні виборчих процесів важ-
ливо враховувати зовнішні та внутрішні загрози, а 

Таблиця 2
Моніторинг загроз виборчих процесів

Етапи виборчих 
процесів

Технічні засоби та інструменти 
проведення виборчих процесів Правові інструменти усунення загроз

1) формування 
територіального базису 
виборів

Географічні інформаційні системи для 
визначення меж виборчих округів та 
встановлення виборчих дільниць

Конвенція Ради Європи про 
кіберзлочинність (Будапештська 
конвенція)

2) створення 
адміністративних 
органів 

безпосередня організація виборчого 
процесу

Постанова від 15.02.2022 № 50 «Про 
Порядок проведення жеребкування 
щодо включення кандидатур до складу 
дільничних виборчих комісій з виборів 
народних депутатів України» https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/v0050359-22#Text

3) складання виборчих 
реєстрів

електронні реєстри виборців, пристрої 
для електронного голосування або 
інтернет-системи для голосування, 
електронне підписання вимоги щодо 
ініціативи 
чи референдуму, електронне підписання 
списків затверджених кандидатів 
чи партій, системи збору та публікації 
результатів або їхня візуалізація за 
географічним розподілом

Закон України «Про Державний реєстр 
виборців» // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2007, № 20, ст. 282

4) реєстрація учасників 
виборів

оптичні сканери для підрахунку 
паперових бюлетенів

Виборчий кодекс України
Конвенція Ради Європи  
про кіберзлочинність  
(Будапештська конвенція)

5) контроль за 
дотриманням норм 
ведення передвиборної 
агітації

Спостереження, відеофіксація Інструменти моніторингу ЗМІ та реклами 
Центральною виборчою комісією та МВС

6) організація 
голосування

електронні рішення 
для передавання результатів голосування 
із виборчих дільниць до центральних 
органів влади

Конвенція Ради Європи про 
кіберзлочинність (Будапештська 
конвенція)

7) проведення 
підрахунків та підбиття 
підсумків

статистичні методи для оцінювання 
точності результатів та виявлення 
потенційного шахрайства

Виборчий кодекс України

Складено автором за даними: [7, с. 7]
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саме: постійні зміни в Реєстрі політичних партій в 
Україні, на відміну від розвинутих країн де сфор-
мувалися право– та лівоцентриські партійні гілки 
з 1-2 партій; низький рівень організації виборчих 
процесів на усіх етапах: від агітаційної кампанії 
до підрахунку голосів виборчими та територіаль-
ними комісіями, які фіксуються МВС України; 
загрози щодо ведення Державного реєстру вибор-
ців, внаслідок обмеження прав та свобод вибор-
ців із-за військових дій Російської Федерації у 
відношенні до незалежної України; часті зміни 
Виборчого кодексу України, які повинні бути 
прийняті не менше, ніж за рік до виборів; неви-

конання заходів Концепції розвитку електронної 
демократії в Україні на 2019-2020 роки щодо при-
йняття проекту Закону України “Про електронне 
голосування”, який би допоміг проводити вибори 
в умовах масової тимчасової еміграції з України 
та внутрішньої міграції.

Запропонована автором концептуальна схема 
моніторингу загроз проведення виборчих процесів 
може стати керівництвом для ЦВК України задля 
проведення моніторингу ЗМІ протягом виборчої 
кампанії або стати керівництвом для незалежних 
міжнародних організацій та негромадських органі-
зацій, які приймають участь як спостерігачі.
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Redchyts O.S. MONITORING THREATS TO ELECTORAL PROCESSES: THE CURRENT 
SITUATION IN UKRAINE AND INTERNATIONAL IMPLEMENTATION EXPERIENCE

The article provides grounds for the function of monitoring threats to electoral processes, which poses a 
threat to national security in the context of current hostilities outbroken by the Russian Federation against 
the independent state of Ukraine. The author describes the legal provision of electoral processes in Ukraine. 
The world experience of monitoring electoral processes is generalized. The article summarizes the Ukrainian 
experience on the external and internal threats to the electoral process. Threats related to the introduction of 
electronic voting in Ukraine are identified. The technical tools and legal instruments to eliminate threats at 
the stages of the election process are described. The experience of the Parliamentary Council of Europe in 
determining the electoral management bodies in Ukraine is outlined. Estonia’s e-voting experience is studied 
in the context of digital transformation. The research design provides supplementing the functions of election 
administration by monitoring threats. The research novelty is the logical generalization of the function of 
monitoring threats to elections into a conceptual framework that is of practical importance for election 
management bodies and international non-governmental organizations that perform the monitoring function. 
The principles of monitoring threats to election processes, objects of threats, aim and objectives, as well as 
methods, means and tools for monitoring threats to electoral processes are determined. The research field is 
limited by the provisions of the electoral law in Ukraine and the European Union. The practical findings of 
the study provide an opportunity to identify the benefits of harmonizing the country’s electoral law with EU 
electoral law. Description of monitoring tools at all stages of the electoral process with regard to foreign 
experience allowed identifying threats and limitations of the electoral process in Ukraine and to develop legal 
tools to eliminate threats.

Key words: electoral processes, freedom of expression, threats, monitoring, voter register.
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МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНАЛЬНИМ ЖИТЛОМ В УКРАЇНІ

Сьогодні під час воєнного стану Україна ще гостріше стикнулася з проблемою забезпе-
чення житлом різних верств населення. У великих обсягах житла потребують тимчасово 
переміщені особи, які втратили свої домівки, або не можуть повернутися додому через лік-
відацію наслідків військових дій.

Територіальні громади мають брак соціального житла, його не вистачає навіть для 
забезпечення житлом визначених законом категорій населення. Також проблемою є те, що 
наявне в комунальній власності соціальне житло, не відповідає нормам та вимогам сучасного 
суспільства до комфортного проживання та тим умовам, в яких проживали тимчасово пере-
міщені особи, які втратили своє житло внаслідок військових дій.

Відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення житлом, що знаходиться 
в державній та комунальній власності, певних визначених законом категорій реалізуються 
державою та органами місцевого самоврядування за наступними механізмами: передача у 
власність безоплатно, пільгове кредитування, часткове погашення суми за іпотечним креди-
туванням та інші.

Проте, надання житла в оренду з подальшим його викупом орендарем має більш вигід-
нішу перспективу, оскільки людина вже проживає у цьому житлі та сплачує його вартість 
частинами згідно з умовами договору без сплати відсотків за кредит банку. Тому визначення 
механізму надання комунального житла в оренду є сьогодні актуальним питанням.

У статті проаналізовано чинні нормативно-правові акти, що регулюють відносини в сфері 
забезпечення житлом, а також порядок, умови та способи надання комунального майна тери-
торіальних громад в оренду конкурентним через електронну торгову систему та неконкурент-
ним способами. За результатами аналізу визначені недоліки сучасної нормативно-правової 
бази в частині регулювання процесів забезпечення житлом та надання комунального житла 
в оренду, а також оренду з викупом. З’ясовано, що в українському законодавстві сьогодні не 
визначений механізм надання в оренду комунального житла та процедура його викупу. 

Розглянуто сучасні механізми забезпечення житлом в Україні. Визначено основні проблеми 
забезпечення житлом в Україні. Розроблено механізм надання комунального житла в оренду. 
Запропоновано критерії визначення орендаря комунального житла неконкурентним способом. 

Ключові слова: орендне житло, оренда з правом викупу, комунальна власність, механізм 
забезпечення житлом, тимчасово переміщені особи, органи місцевого самоврядування, 
міжнародна технічна допомога. 

Постановка проблеми. Сьогодні в умовах про-
ведення військових дій Україна ще гостріше стик-
нулася з проблемою забезпечення житлом різних 
верств населення. За даними Міністерства соці-
альної політики України станом на 25.04.2022 в 
Україні зареєструвалися як тимчасово переміщені 
особи понад 2,5 мільйони осіб. Найбільше людей 
після широкомасштабного воєнного вторгнення 
РФ перемістились до Львівської, Дніпропе-
тровської, Полтавської, Вінницької та Київської 
областей. Але загалом найбільше внутрішньо 
переміщених осіб зареєстровані в Донецькій, 
Луганській, Харківській, Дніпропетровській та 
Київській областях [6]. Люди втратили своє житло 
внаслідок військової агресії Російської Федера-

ції. Значна частина громадян має зруйноване чи 
пошкоджене житло, непридатне для проживання, 
інша – не може повернутися у свої домівки через 
активні бойові дії або ліквідацію наслідків таких 
дій, коли повертатися додому неможливо. Тому 
проблема забезпечення житлом в Україні стає 
сьогодні конче актуальним питанням, з якою вже 
стикаються органи місцевого самоврядування у 
всіх придатних до більш-менш безпечного життя 
регіонах. Цьому також сприяє різке зростання цін 
на оренду приватного житла в населених пунктах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні наукові дослідження останнім часом 
присвячувались вивченню питань забезпечення 
житлом певних категорій населення: військово- 
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службовців, учасників АТО/ООС, молоді, тим-
часово переміщених осіб, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, наукових 
та науково-педагогічних працівників, а також роз-
робці ефективних механізмів житлового забез-
печення, у т.ч. механізму іпотечного кредиту-
вання. Означеним проблемам присвячували свої 
наукові праці О. Алексєєва, І. Базарко, В. Бондар, 
І. Івашова, І. Клименко, В. Кравченко, Є. Мічурін, 
В. Сапіга, Ю. Тюленєва, Г. Улетова, Н. Погорєль-
цева, С. Чаркін та ін. Проте, питання особливості 
надання в оренду житла державної та комуналь-
ної форм власності, у тому числі з правом викупу, 
в Україні детально не досліджувалось. 

Формулювання мети статті. Метою статті є 
вивчення сучасних проблем забезпечення житлом 
в Україні та розробка механізму надання кому-
нального житла в оренду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні право на житло гарантовано Конститу-
цією України. Держава створює умови, за яких кож-
ний громадянин матиме змогу побудувати житло, 
придбати його у власність або взяти в оренду. 
Громадянам, які потребують соціального захисту, 
житло надається державою та органами місцевого 
самоврядування безоплатно або за доступну для 
них плату відповідно до закону [4, ст. 47]. 

Проблема забезпечення житлом є досить актуаль-
ним питанням в діяльності органів місцевого само-
врядування. Крім того, останнім часом в Україні до 
військового вторгнення Російської Федерації була 
поширена практика співпраці органів місцевого 
самоврядування з міжнародними організаціями-
донорами, що здійснюють будівництво житла для 
певних категорій населення в територіальних грома-
дах, у тому числі для тимчасово переміщених осіб, 
за відповідними програмами міжнародної технічної 
допомоги. Особливо така співпраця була розпо-
всюджена в Донецькій та Луганській областях, які 
з 2014 по 2022 роки зазнали найбільшого прибуття 
тимчасово переміщених осіб з непідконтрольних 
територій цих областей, що потребують соціальної 
адаптації в громадах, в яких вони знайшли нове 
місце проживання. 

Житлові права тимчасово переміщених осіб 
забезпечуються також нормами Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб». Відповідно до ст. 11 цього 
Закону місцеві державни адміністрації забезпе-
чують надання у тимчасове користування вну-
трішньо переміщеним особам житлового при-
міщення або соціального житла, придатного для 
проживання, за умови оплати зазначеними осо-

бами відповідно до законодавства вартості жит-
лово-комунальних послуг, а органи місцевого 
самоврядування надають у тимчасове безоплатне 
користування внутрішньо переміщеним особам з 
комунальної власності житлові приміщення, при-
датні для проживання (за умови оплати особою 
відповідно до законодавства вартості комуналь-
них послуг) [7, ст. 11]. Як свідчить досвід, тери-
торіальні громади мають брак соціального житла, 
його не вистачає навіть для забезпечення житлом 
пільгових, визначених законом категорій. Також 
проблемою є те, що наявне в комунальній влас-
ності соціальне житло, не відповідає нормам та 
вимогам сучасного суспільства до комфортного 
проживання та тим умовам, в яких проживали 
тимчасово переміщені особи, які втратили своє 
житло внаслідок військових дій.

З метою забезпечення будівництва та інвесту-
вання у розвиток житлової інфраструктури міст 
та населених пунктів відповідні органи виконав-
чої влади та органи місцевого самоврядування 
разом із державними банківськими установами, а 
також за наявності можливостей залучення між-
народної гуманітарної або благодійної допомоги 
формують для внутрішньо переміщених осіб 
регіональні довгострокові програми з пільгового 
кредитування (у тому числі – іпотечного) будівни-
цтва або придбання житла [Там же, ст. 17]. Проте, 
основною умовою участі міжнародних організа-
цій в будівництві житла за рахунок міжнародної 
технічної допомоги з подальшою передачею його 
до комунальної власності територіальних громад 
є надання такого житла в оренду з можливістю 
його викупу. 

В Україні сьогодні немає прозорого ринку 
орендного житла, власником якого могла би бути 
держава або органи місцевого самоврядування або 
приватні особи (фізичні чи юридичні). В Україні 
відсутній такий тип житлового фонду, як дохідне 
житло (приватні багатоквартирні будинки, квар-
тири в яких здають в оренду) та дуже слабко роз-
винуте «соціальне житло». Саме на формування 
цих типів житла має спрямовуватися державна 
житлова політика та кошти державного та місце-
вого бюджетів [10]. На наш погляд, формування 
орендного ринку житла в Україні набуває осо-
бливої актуальності сьогодні, в умовах воєнного 
стану, та залишиться актуальним і в післявоєн-
ний період, оскільки значна частина населення 
втратила своє житло та основний дохід внаслідок 
військових дій. Досвід європейських країн, де 
активно функціонує ринок орендного житла, під-
тверджує його ефективність. 
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19 квітня 2022 року Кабінет Міністрів України 
прийняв постанову «Деякі заходи формування 
фондів житла, призначеного для тимчасового про-
живання внутрішньо переміщених осіб», якою 
затвердив Порядки з формування фондів житла 
для тимчасового проживання, обліку та надання 
такого житла для тимчасового проживання вну-
трішньо переміщених осіб та викупу, будівництва 
житла з метою передачі для тимчасового прожи-
вання внутрішньо переміщених осіб [2]. 

Означена постанова визначає порядок та умови 
викупу житла державою та органами місцевого 
самоврядування на відповідних територіях та 
передачі його в порядку, визначеному чинним зако-
нодавством, тимчасово переміщеним особам, а 
також порядок та умови надання субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на викуп, 
будівництво житла з метою передачі для тимчасо-
вого проживання внутрішньо переміщених осіб. 
Виконання функцій замовника в частині контр-
олю за станом будівництва, інших організаційних 
заходів, пов’язаних з будівництвом житла з метою 
передачі для тимчасового проживання внутрішньо 
переміщених осіб, здійснює Держмолодьжитло  
та/або його відокремлені підрозділи. Головним роз-
порядником субвенції є Мінрегіон [2]. Проте, озна-
чена постанова визначає механізм викупу житла за 
бюджетні кошти, та не вирішує питання надання 
його в оренду з правом викупу спроможним гро-
мадянам, які потребують житла та мають можли-
вість сплачувати його вартість протягом певного 
часу. Означене питання все більше набувало акту-
альності у 2020-2022 роках, коли в Україні сталі 
з’являтися міжнародні інвестори, готові за власний 
кошт будувати житлові будинки та передавати його 
згодом у комунальну власність територіальних гро-
мад з подальшим надання його в оренду певним 
категоріям громадян, у т.ч. тимчасово переміще-
ним особам, з можливістю його викупу. 

В Луганській та Донецькій областях до 
початку військових дій існувало декілька міжна-
родних проєктів, де будівництво житла з подаль-
шою його передачею до комунальної власності 
територіальних громад здійснювали міжнародні 
партнери. За пропозицією інвестора таке житло 
повинно надаватися в оренду певним категоріям 
громадян з можливістю подальшого його викупу. 
Проте чинним законодавством України на сьо-
годні не визначений механізм надання в оренду 
житла комунальної форми власності, тим більше 
процедура його викупу. 

На сьогодні питання забезпечення житлом 
фізичних осіб регламентуються ще Житловим 

кодексом Української РСР, положення якого не 
передбачають умови оренди комунального житла. 
Жилі приміщення надаються тільки громадянам, 
які перебувають на обліку потребуючих поліп-
шення житлових умов та внесені до єдиного дер-
жавного реєстру громадян, які потребують поліп-
шення житлових умов, в порядку черговості, 
визначеної чинним законодавством [3, ст. 42, 43]. 
Крім того, окремі положення та норми цього нор-
мативного акту не відповідають сучасним реаліям 
українського суспільства.

Основи найму житла визначає Цивільний 
кодекс України. Проте, ст. 810 Цивільного кодексу 
України визначено, що підстави, умови, порядок 
укладення та припинення договору найму житла, 
що є об'єктом права державної або комунальної 
власності, встановлюються законом [11, ст. 810]. 
Станом на сьогодні окремого законодавчого акту, 
який визначав би механізм надання в оренду 
комунального житла, немає. 

Останнім часом спроби врегулювати озна-
чені прогалини в законодавстві з боку органів 
виконавчої влади вживалися двічі: у 2016 році 
Уряд В. Гройсмана виносив проект Закону «Про 
орендне житло» та у 2019 році Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України розробило 
проект Закону «Про орендні будинки». Проте, 
означені проекти так і не були прийняті Верхо-
вною Радою України, залишивши це важливе для 
населення територіальних громад питання невре-
гульованим. Влітку 2021 року на сайті Мінрегі-
ону було оголошено обговорення проєкту нового 
Житлового кодексу України, який, не зважаючи 
на значний суспільний інтерес, досі не прийнятий 
Верховною Радою України. 

Взагалі нормативно-правовим підґрунтям 
орендних відносин щодо комунального майна в 
Україні є Цивільний кодекс України, новий Закон 
України «Про оренду державного та комунального 
майна», який вступив в силу з 01 лютого 2020 року 
та повністю змінив концепцію надання комуналь-
ного майна в оренду через електронну торгову 
систему, та низка підзаконних актів з питань 
оренди державного та комунального майна. Крім 
того, означені нормативно-правові акти більш 
стосуються надання в оренду комерційної нерухо-
мості. Оренда житла має свої особливості та інше 
цільове призначення [9]. 

Сьогодні відповідно до чинного законодавства 
заходи із забезпечення житлом, що знаходиться 
в державній та комунальній власності, певних 
визначених законом категорій, вже зазначених 
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вище, реалізуються державою та органами місце-
вого самоврядування за наступними механізмами: 
передача у власність безоплатно, пільгове креди-
тування, часткове погашення суми за іпотечним 
кредитуванням та інші.

Система іпотечного житлового кредитування, 
що ефективно функціонує, заснована на диферен-
ційованому підході до різних категорій громадян 
і охоплює інвестиційно-будівельну діяльність, 
механізми надійного накопичення коштів насе-
лення і довгострокове іпотечне кредитування у 
поєднанні з адресною державною підтримкою, 
спроможна істотно сприяти розв’язанню про-
блеми забезпечення житлом громадян [1]. Проте, 
на наш погляд, надання житла в оренду з подаль-
шим його викупом орендарем має більш вигід-
нішу перспективу, оскільки людина вже проживає 
у цьому житлі та сплачує його вартість частинами 
згідно з умовами договору без сплати відсотків за 
кредит банку.

Надання в оренду житла здійснюється на 
підставі договору оренди. За договором найму 
(оренди) житла одна сторона – власник житла (най-
модавець) передає або зобов'язується передати 
другій стороні (наймачеві) житло для проживання 
у ньому на певний строк за плату [11, ст. 810]. 

Отримуючи право користування житлом, 
наймач та особи, які проживають з ним, набува-
ють різних прав та обов’язків, щодо використання 
житлового приміщення. Межі здійснення цих 
прав залежать від виду договору найму, строку дії 
договору, а також форми його укладення [5]. 

При наданні в оренду житла, яке є комуналь-
ною власністю територіальної громади, орендо-
давцем виступає орган місцевого самоврядування 
або уповноважена ним особа, якою може висту-
пати у випадках, визначених чинним на сьогодні 
законодавством, балансоутримувач майна або 
орган управління майном. Як свідчить практика, 
здебільшого в територіальних громадах балансо-
утримувачем комунального житла є комунальні 
підприємства. 

До об’єктів, які є об’єктами оренди відпо-
відно до Закону України «Про оренду держав-
ного та комунального майна», відносяться єдині 
майнові комплекси підприємств, їхніх відокрем-
лених структурних підрозділів, нерухоме майно 
(будівлі, споруди, приміщення, їх окремі час-
тини), інше окреме індивідуально визначене 
майно та інші об’єкти за переліком, визначеним 
цим Законом [8, ст. 3]. Крім того, цією ж статтею 
визначається перелік об’єктів, які не можуть бути 
об’єктами оренди відповідно до цього Закону. 

Житло, тобто житлове приміщення, як окремий 
об’єкт, відсутній як в переліку об’єктів оренди 
відповідно до цього Закону, так і в переліку 
об’єктів, які не можуть бути об’єктами оренди 
відповідно до цього Закону. Втім, як і нежитлове 
приміщення, надання в оренду якого регулюється 
нормами цього Закону і здійснюється за визначе-
ною ним процедурою через електронну торгову 
систему. Отже, при наданні в оренду житла, яке 
є об’єктом права комунальної власності, можливе 
застосування норм Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» та механізму 
надання його в оренду. 

Більш детально процедура надання кому-
нального майна в оренду визначається поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди дер-
жавного та комунального майна». Примірний 
договір оренди нерухомого або іншого окремо 
визначеного нерухомого майна затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 
12 серпня 2020 року № 820 «Про затвердження 
примірних договорів оренди державного майна». 
Договір оренди майна комунальної власності фор-
мується на підставі примірного договору оренди, 
що затверджується представницькими органами 
місцевого самоврядування [8, ст. 16].

Проте, застосування в процесі забезпечення 
житлом тимчасово переміщених осіб та інших 
осіб, що потребують житла, шляхом надання його 
в оренду, механізму, визначеного Законом України 
«Про оренду державного та комунального майна», 
через систему електронну торгову систему «Про-
зорро.Продажі», на наш погляд, не є ефективним, 
оскільки умови надання житла в оренду через елек-
тронну торгову систему зменшують реальні шанси 
на його отримання такими особами, оскільки осно-
вним критерієм відбору переможця є найвища 
запропонована учасниками аукціону орендна плата 
за результатами аукціону [Там же, ст. 17]. Цей факт 
негативно впливає на отримання житла соціально 
незахищеними верствами населення та осіб, які 
втратили місце роботи та основний дохід внаслі-
док військових дій, що сьогодні здебільшого стосу-
ється тимчасово переміщених осіб. 

У разі передачі майна в оренду без проведення 
аукціону орендна плата визначається відповідно до 
Методики розрахунку орендної плати, яка затвер-
джується Кабінетом Міністрів України щодо дер-
жавного майна та представницькими органами 
місцевого самоврядування – щодо комунального 
майна [8, ст. 17]. Чіткого визначення щодо мож-
ливості надання неконкурентним способом без  
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проведення аукціону комунального житла в оренду 
в чинному законодавстві України немає. Примір-
ний договір оренди, затверджений зазначеною вище 
постановою Кабінету Міністрів України, потрібно 
адаптувати для випадку оренди житла, оскільки 
строкове платне використання житлових приміщень 
має свої особливості, що значно відрізняються від 
використання комерційної нерухомості. 

 Тому, означене питання потребує терміно-
вого врегулювання на законодавчому рівні, а саме 
конче необхідне сьогодні прийняття нового Жит-
лового кодексу України, враховуючи ухвалення у 
квітні 2022 року Верховною Радою України Закону 
України «Про дерадянізацію законодавства Укра-
їни», відповідно до якого Уряд повинен підготу-
вати його проєкт, Закону «Про орендне житло», 
а також внесення необхідних змін до Цивільного 
кодексу України та інших нормативно-правових 
актів, у тому числі Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна», підзакон-
них нормативно-правових актів, що регулюють 
процеси оренди комунального житла, а також 
локальних нормативно-правових актів органами 
місцевого самоврядування, що визначають поря-
док нарахування орендної плати та пропорції її 
розподілу, а також орендні ставки.

В першу чергу, для врегулювання цього 
питання, потрібно в Житловому кодексі України 
прописати право громадян на отримання житла, 
яке є об’єктом права комунальної власності, в 
оренду та оренду з правом викупу, а також право 
органів місцевого самоврядування надавати гро-
мадянам України комунальне житло в оренду за 
доступну плату, що визначається органами місце-
вого самоврядування, та оренду з правом викупу, 
та інші форми підтримки потребуючим житла. 
При цьому, право на отримання житла громадя-
нами за доступну плату передбачене Конститу-
цією України [4, ст. 47]. Принциповим, на наш 
погляд, повинно бути визначення в Житловому 
кодексі того, що орендарем комунального житла 
може бути фізична особа, що використовує таке 
житло тільки для особистого проживання разом 
з близькими особами, а не в комерційних цілях з 
метою отримання прибутку.

Також в Житловому кодексі України необ-
хідно або повністю виписати механізм надання 
в оренду житла, визначаючи окремою нормою 
можливість надання житла, яке є об’єктом права 
державної та комунальної власності, в оренду, 
або окремо прописати норму щодо можливості 
застосування неконкурентного способу надання 
в оренду комунального житла та застосування в 

цьому випадку Методики розрахунку орендної 
плати за комунальне майно при наданні в оренду 
комунального житла, розробка та прийняття якої 
як регуляторного акту, є повноваженнями органів 
місцевого самоврядування. Таким чином надаючи 
право органам місцевого самоврядування на під-
ставі цієї Методики самостійно визначати розмір 
орендної ставки при розрахунку орендної плати 
за житло, яке є об’єктом права комунальної влас-
ності, виходячи з власних потреб та місцевих осо-
бливостей, а також пропорції розподілу орендної 
плати, коли визначається частка орендної плати, 
що залишається в розпорядженні балансоутриму-
вача майна, та частка, що перераховується до міс-
цевого бюджету територіальної громади. 

Вважаємо, що кошти, які надійдуть від оренди 
такого житла в якості орендної плати, необхідно 
спрямовувати на поліпшення житлового фонду, 
побудови та придбання нових об’єктів житлової 
нерухомості до комунальної власності територі-
альних громад як на вторинному, так і первинному 
ринку нерухомості, тобто на цілі, що зміцнюють 
економічні основи місцевого самоврядування на 
відповідній території та забезпечують нормальне 
та комфортне функціонування мешканців гро-
мади. Для цього органам місцевого самовряду-
вання потрібно акумулювати кошти в спеціальних 
цільових фондах та витрачати їх на означені вище 
цілі на підставі прийнятих місцевими радами про-
грам місцевого значення. При цьому, формування 
таких фондів здійснюється за рахунок доходів, 
що надходять до місцевого бюджету від оренди 
житла за окремим кодом бюджетної класифікації. 
Будівництво нового житла може здійснюватися на 
умовах співфінансування інвесторами, у т.ч. між-
народними, на підставі грантових угод та в якості 
міжнародної технічної допомоги. При цьому, важ-
ливою умовою створення або придбання у кому-
нальну власність територіальної громади за кошти 
такого фонду житла є неможливість його привати-
зації, а тільки надання в довгострокову оренду або 
оренду з правом з правом викупу за процедурою, 
визначеною законодавством. У органів місцевого 
самоврядування повинно бути право самостійно 
визначати, яке комунальне житло може здаватися 
тільки в оренду, а яке в оренду з правом викупу. 

Також, на наш погляд, необхідно закріпити в 
Житловому кодексі правову норму щодо відповід-
ності розміру орендної плати за комунальне житло 
визначеним соціальним стандартам, що відповідає 
принципу доступності такого житла, визначеному 
Конституцією України. Не слід забувати головне при-
значення такого житла, яке повинно забезпечувати,  
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в першу чергу, виконання соціальної функції міс-
цевого самоврядування, а вже потім економічної, 
спрямованої на отримання доходу. 

Крім того, в Житловому кодексі України або 
в окремому підзаконному акті необхідно визна-
чити порядок та критерії надання державного та 
комунального житла в оренду окремим катего-
ріям громадян, у тому числі тимчасово переміще-
ним особам, або надати право органам місцевого 
самоврядування самостійно їх визначати, врахо-
вуючи місцеві особливості та проблемні питання 
на певній території.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок. Таким чином, вре-
гулювання питання забезпечення комунальним 
житлом є сьогодні конче необхідним в процесах 
розвитку громади. Для цього необхідно прийняти 
новий Житловий кодекс України, Закон «Про 
орендне житло», який би визначив механізм 
надання в оренду житла в Україні або внести 
зміни в чинні нормативно-правові акти, що сто-
суються оренди комунального майна, визначивши 
житлові об’єкти як об’єкти, що підлягають пере-
дачі в оренду фізичним особам певних категорій 

(зазначаючи такі категорії) неконкурентним спо-
собом (без аукціону), з включенням їх до пере-
ліку об’єктів оренди другого типу, що надаються 
в оренду без аукціону, а також дати право органам 
місцевого самоврядування самостійно визначати 
розмір орендної ставки при використанні об’єктів 
з цільовим призначенням – для використання в 
якості житла для фізичних осіб, враховуючи їх 
соціальне становище. Також необхідно прийняти 
Типовий договір оренди житла, адаптуючи під 
нього умови чинного на сьогодні договору оренди 
комунального майна, враховуючи особливості 
надання в оренду житла. Внесення таких змін 
дозволить ефективно здійснювати співпрацю з 
міжнародними організаціями в частині забезпе-
чення житлом певних категорій населення. 

Подальші розвідки в цьому напрямку будуть 
стосуватися вивченню досвіду інших країн в час-
тині надання муніципального житла в оренду, у 
т.ч. з правом викупу, та пристосування його до 
українських реалій з урахуванням переміщення 
значної кількості людей, де продовжуються вій-
ськові дії, та втрати ними житла й соціальної 
адаптації в громадах, де вони опинились. 

Список літератури:
1. Базарко І.М., Сапіга В.С. Організаційно-правові засади державного управління процесом забезпе-

чення військовослужбовців житлом на сучасному етапі. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: 
Державне управління. 2018. № 29 (68). Т. 2. С. 46–50. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/
journals/2018/2_2018/10.pdf (дата звернення 30.04.2022). 

2. Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутріш-
ньо переміщених осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року №495 / Кабінет Міні-
стрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-zahodi-z-formuvannya-fondiv-zhitla-priznachenogo-
dlya-timchasovogo-prozhivannya-vnutrishno-peremishchenih-osib-495 (дата звернення 05.05.2022).

3. Житловий кодекс України: Кодекс України від 30 червня 1983 року №5464-Х / Верховна Рада УРСР. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#text (дата звернення 01.05.2022).

4. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4320 (дата звернення 29.04.2022).

5. Івашова І.П. Правове регулювання користування житлом на підставі договору найму (оренди) житла. 
Правовий вісник Української академії банківської справи. 2013. №2. С. 73-77. URL: http: nbuv.gov.ua/UJRN/
Pvuabs_2013_2_19 (дата звернення 25.04.2022). 

6. Понад 2 мільйонів людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження 
воєнного стану / Кабінет Міністрів України. 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ponad-2-miljoniv-
lyudej-zareyestruvalis-yak-vnutrishno-peremishcheni-osobi-pislya-vprovadzhennya-voyennogo-stanu (дата 
звернення 05.05.2022).

7. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовтня 
2014 року №1706-VII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text (дата 
звернення 30.04.2022).

8. Про оренду державного та комунального майна : Закон України від 03 жовтня 2019 року №157-IX / 
Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n66 (дата звернення 01.05.2022).

9. Сердюкова О.Є. Забезпечення комунальним житлом в Україні: особливості нормативно-правового 
регулювання. Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи: мате-
ріали XІІ наук. інтернетконф. за міжнар. участю для аспірантів та докторантів (Одеса, 28 травня 2021 р.). 
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. С. 266–268. URL: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/02072021.pdf (дата звер-
нення 28.04.2022).



Том 33 (72) № 2 2022100

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування

10. Тюленєва Ю.В. Стан житлового забезпечення громадян в Україні. Проблеми та перспективи роз-
витку національної економіки. 2020. № 25. С. 27–34. URL: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/216985 (дата 
звернення 01.05.2022).

11. Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16 січня 2003 року / Верховна Рада України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3922 (дата звернення 01.05.2022).

Serdiukova O.Ye. MECHANISMS OF PROVIDING COMMUNAL HOUSING IN UKRAINE
Today, during the martial law, Ukraine has faced even more acute problems of providing housing for 

various segments of the population. Large amount of housing is needed by temporarily displaced persons who 
have lost their homes or are unable to return home due to the aftermath of hostilities.

Territorial communities lack social housing; there is not enough of it even to provide housing for the 
categories of the population defined by law. Another problem is that the social housing available in communal 
ownership does not meet the standards and requirements of modern society for comfortable living and the 
conditions in which temporarily displaced persons who lost their homes as a result of hostilities lived.

According to the current legislation, measures to provide state and municipal housing in certain categories 
defined by law are being implemented by the state and local governments by the following mechanisms: transfer 
to ownership free of charge, soft loans, partial repayment of mortgages and others.

However, the rental of housing with subsequent redemption by the tenant has a more favorable prospect 
because the person already lives in this housing and pays its value in installments under the terms of the 
contract without paying interest on the bank loan. Therefore, determining the mechanism for providing 
communal housing for rent is an urgent issue today.

The article has analyzed the current regulations governing relations in the field of housing, as well as the 
procedure, conditions and methods of leasing communal property of the territorial communities in competitive 
ways through the electronic trading system and non-competitive ways. According to the results of the analysis 
the shortcomings of the modern regulatory framework in terms of regulating the processes of housing and 
communal housing for rent, as well as lease with redemption have been identified. It has been found out 
that the Ukrainian legislation today does not define the mechanism for renting communal housing and the 
procedure for its redemption.

Modern mechanisms of providing housing in Ukraine have been considered. The main problems of 
providing communal housing in Ukraine have been identified. A mechanism of providing communal housing 
for rent has been developed. Criteria for determining the tenant of communal housing have been proposed in 
a non-competitive. 

Key words: rental housing, lease with the right of redemption, communal property, housing provision 
mechanism, temporarily displaced persons, local government authorities, international technical assistance.
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ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ 
ОРГАНІВ ВЛАДИ, ОБРАНИХ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ

У статті здійснено спробу ретроспективного огляду зарубіжних виборчих систем на 
місцевих виборах на предмет наявності у них інструментів забезпечення відповідальності 
виборних представників перед виборцями та громадою. Здійснено короткий огляд остан-
ніх досліджень та публікацій з даної тематики. Надано характеристику сучасного стану 
забезпечення відповідальності виборних представників обраних на місцевих виборів в Україні, 
в тому числі основні передумови, які дозволяють уникати політичної відповідальності, як 
відправна точка для аналізу зарубіжних моделей. Проаналізовано основні виборчі системи 
зарубіжних країн, в тому числі національно-державотворчі традиції, які стали передумовою 
їх формування. Розглянуто переваги персоніфікованого голосування незалежно від виборчої 
системи, яка застосовується задля забезпечення відповідальності обраного, на цих виборах, 
представника. Для аналізу взято не лише країни із розвинутими демократичними інституці-
ями, але й країни, що роблять перші кроки у цьому напрямі. Окрім основних характеристик 
виборчих систем на місцевих виборах, визначено особливості, що впливають на відповідаль-
ність виборних представників. Зокрема, розглянуто відмінності у застосуванні основних 
механізмів забезпечення відповідальності виборних представників. Вищезазначене питання 
розглянуто на основі аналізу основних аспектів виборчих систем, а саме: застосування від-
критих списків, блоки партій на виборах, можливості для кандидування позапартійних гро-
мадян, ценз приналежності до територіальної громади, виборчі права іноземців, короткі 
терміни повноважень місцевих органів влади, обов'язок виборців брати участь у голосу-
ванні, надання привілеїв національним меншинам та гендерні квоти, імперативний мандат. 
У статті проаналізовано основні завдання місцевих виборів в умовах функціонування демо-
кратичних процедур через призму відповідальності обраних на них органів місцевого самовря-
дування. Надано рекомендації щодо можливості застосування зарубіжного досвіду під час 
проведення виборів органів місцевого самоврядування в Україні. 

Ключові слова: місцеві вибори, місцеве самоврядування, відкриті списки, виборча сис-
тема, представницький мандат, територіальна громада, відповідальність перед виборцями, 
політична відповідальність.

Постановка проблеми. У країнах розвиненої 
демократії відповідальність будь-якої влади перед 
народом реалізується через інститут політичних 
партій, які, в свою чергу, виступають суб’єктами 
виборчого процесу. Виключно партії мають мож-
ливість формулювати ідеологічну базу та про-
граму дій, навколо яких гуртується команда одно-
думців, що має можливість боротися за підтримку 
виборців у міжвиборчий період, а під час вибор-
чого процесу отримують електоральну оцінку 
своїх зусиль. У разі отримання відповідного пред-
ставницького мандату партія та її представники 
мають можливість реалізувати свою програму та 
обіцянки. В той же час, виборці мають термін для 
того, щоб оцінити діяльність своїх представників 
у місцевому самоврядуванні, і, якщо дії обранців 
їх не будуть задовольняти, з високою ймовірністю 
можна спрогнозувати, що на наступних виборах 

відбудеться перезавантаження представницького 
органу влади. За умови наявності усталених пар-
тійних структур, це призводить до відповідаль-
ності перед виборцями, не лише конкретного 
політичного діяча, а й усієї команди чи, можливо, 
певної ідеології, яку може бути скомпрометовано.

В Україні вищезазначена модель не завжди 
спрацьовує, і головна причина це, безумовно, 
виборча система місцевих виборів та її еволюція 
протягом років незалежності України. Мажори-
тарна система, підкуп виборців, партійні проєкти 
на одні вибори та багато інших чинників дозво-
ляли народним обранцям в Україні уникати полі-
тичної відповідальності за власні дії та обіцянки 
і, як наслідок, переобиратися на наступних вибо-
рах. Саме тому, для побудови в Україні ефективної 
моделі відповідальності та підзвітності місцевої 
влади громадам шляхом вдосконалення виборчої 



Том 33 (72) № 2 2022102

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування

системи було би корисно врахувати при цьому 
зарубіжний досвід.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення виборчих систем місцевих виборів у 
зарубіжних країнах знайшло своє відображення у 
наукових працях багатьох вітчизняних дослідни-
ків, серед них П. Ворона, О. Батанов, К. Турчинов, 
І. Мищак, Б. Николаїшин, М. Савчин, Ю. Стрілець, 
Ю. Ключковський, М. Ставнійчук, В. Куйбіда, 
О. Чернецька. Однак, більшість праць присвячені 
механізму відповідальності у виборчих системах 
місцевих виборів зарубіжних країн, аспект його 
вдосконалення, та застосування досвіду для Укра-
їни нажаль висвітлено недостатньо.

Місцеві вибори 2020 року відбулися за новими 
правилами згідно Виборчого кодексу України 
(далі – Кодекс) [1]. При цьому виборча система, 
реалізована у Кодексі, надала можливість вибор-
цям проголосувати за конкретну особистість у 
списку політичної партії і надати їй певні елек-
торальні преференції. Дана виборча система 
повністю відрізняється від тієї, що використову-
валася під час місцевих виборів 2015 року, хоча 
попередню політики також найчастіше називали 
“відкритими списками”. На сьогодні можна кон-
статувати значну суперечливість цієї моделі. 
З одного боку, вперше за пропорційної системи на 
місцевих виборах можна було обрати конкретного 
кандидата, якому віддати свій голос. З іншого боку, 
через бар'єр 25% рейтингування всередині спис-
ків було значно ускладнено, а відкриті списки, у 
більшості випадків, перетворилися на схвалення 
списків висунутих партією. Окрім того, меха-
нізми відповідальності обраного депутата перед 
виборцями та партією у Кодексі передбачають їх 
застосування не раніше як через рік після набуття 
повноважень, тому на сьогодні зарано говорити 
про їх доцільність чи ефективність. Саме тому, 
постає потреба дослідження місцевих виборів 
зарубіжних країн, адже застосування світового 
досвіду дозволить підвищити відповідальність 
представницьких органів місцевого самовряду-
вання перед громадами.

Постановка завдання. Мета статті – дослі-
дження зарубіжного досвіду забезпечення відпо-
відальності представницьких органів влади обра-
них на місцевих виборах з метою його подальшого 
впровадження в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головним засобом політичної відповідальності у 
демократичному суспільстві є вибори, а точніше 
комплекс демократичних процедур, що передба-
чає можливість регулярної зміни влади за безпо-

середньої участі народу. При цьому, політичну 
відповідальність конкретної особи чи політичної 
сили, у такому разі, слід розуміти як пряму залеж-
ність політичної кар'єри від оцінки діяльності на 
виборній посаді виборцями, адже вони не голосу-
ють за партії та осіб, які не виконали взяті на себе 
зобов'язання. 

Е. Сенктон вважає, що місцеві вибори в умовах 
функціонування демократичних процедур, вико-
нують наступні завдання:

• забезпечують легітимність виборних орга-
нів та їх посадових осіб;

• формують відповідальну перед населенням 
публічну владу;

• створюють представництво інтересів різ-
номанітних соціальних груп та альтернативних 
поглядів щодо розвитку громади;

• стимулюють розвиток політичних партій та 
соціально-політичної активності громадян;

• сприяють формуванню та вираженню сус-
пільної думки на місцях;

• являють собою найбільш дієвий метод контр-
олю громадянина за діяльністю органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб [2, с. 46].

Виборність визначено єдиним способом фор-
мування місцевих рад у Європейській Хартії міс-
цевого самоврядування [3]. Тип виборчої системи 
(мажоритарна, пропорційна, змішана) визначає 
найбільш суттєві параметри диференціації міс-
цевих виборів у зарубіжній практиці. При цьому, 
виборча система, яка діє у конкретній країні, зале-
жить від історичних та політичних передумов, 
а також завдань, які ставляться перед місцевим 
самоврядуванням. Кожна із виборчих систем міс-
цевих виборів у зарубіжних країнах має в своїй 
основі національно-державотворчі традиції, що 
необхідно враховувати в українському процесі 
державотворення. Важливими чинниками, які 
визначають різновид виборчої системи, є забез-
печення представництва національних меншин та 
жінок в органах влади, зв’язку між виборцями та 
обраними депутатами, зміцнення кадрових ресур-
сів партій тощо. Пошук оптимальної системи 
самоврядування ускладнюється тим, що аналіз 
законодавства про місцеві вибори більшості євро-
пейських держав не дозволяє виявити певний різ-
новид виборчої системи, який був би максимально 
поширеним і, в той же час, міг бути застосований 
в українських реаліях. 

П. Ворона вважає, що в Європі, як і в Україні, 
питання вибору системи формування представ-
ницьких органів є питанням політичної доціль-
ності, іншими словами – виборча система має 
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досягати тих цілей, які ставляться її розробни-
ками, але доцільності не для партій, а для суспіль-
ства [4, с. 56].

Різновиди мажоритарної системи діють на міс-
цевих ви6opax y CШA, Канаді, Новій Зеландії, 
Індії та деяких європейських країнах, це забезпе-
чує порівняно більшу стабільність рад та органів, 
які ними утворюються, а, як наслідок, система 
місцевого самоврядування функціонує злаго-
джено та ефективно. 

В той же час, у більшості держав Європи на 
місцевих виборах застосовується пропорційна 
виборча система з відкритими або напіввідкри-
тими партійними списками, яка забезпечує про-
відну роль політичних партій у виробленні та реа-
лізації місцевої політики. Пропорційна виборча 
система сприяє політичній відповідальності міс-
цевих рад перед виборцями, завдяки виникненню 
та функціонуванню депутатської більшості та 
опозиції, діалогу між електоратом та його пред-
ставниками, може забезпечуватися представни-
цтво національних меншин та жінок, зміцнюється 
кадровий ресурс партій. Держави, що застосову-
вали систему більшості, поступово переходять 
до систем пропорційного представництва. Однак, 
є і виключення. Зокрема, мажоритарна система 
відносної більшості застосовується на місцевих 
виборах у Словаччині, Іспанії (ради муніципаліте-
тів з кількістю ви6opцiв 100 – 250 осіб) та Польщі 
(ради гмін, у яких проживає менше ніж 20 тис. 
жителів). Виборчі системи європейських країн, у 
переважній більшості, є персоніфікованими, тобто 
голосування відбувається за «відкриті списки» 
або «напівзакриті списки». «Закриті списки» збе-
реглися лише в окремих країнах, таких як Кіпр, 
Португалія, Румунія, Хорватія [5, c. 62–64].

Змішана виборча система знайшла своє відо-
браження на виборах окремих муніципальних 
органів у Великій Британії, Італії, Німеччини, 
Франції, Греції та інших. Змішана виборча сис-
тема покликана поєднати переваги обох вибор-
чих систем, забезпечити представництво різних 
соціальних груп та стабільність роботи місцевих 
представницьких органів.

Окрім спільних принципів, також необхідно 
визначити спільні риси місцевих виборів, які при-
таманні більшості європейських країн. Приймати 
участь у виборах у якості кандидата мають мож-
ливість як партійні, так і позапартійні громадяни. 
Незалежний кандидат може бути висунутий шля-
хом самовисування, його може висунути вибор-
чий комітет, громадська організація, об’єднання 
виборців або інше тимчасове утворення. Така тен-

денція властива не лише країнам Західної Європи, 
які мають усталені демократичні традиції, але й 
державам, які не так давно відійшли від тоталі-
тарної системи із керівною роллю однієї партії 
(зокрема, y Польщі, Словаччині, Естонії).

У деяких країнах Європи існують додаткові 
цензи, тобто спеціальні умови, лише дотримую-
чись яких можна набути відповідні виборчі права. 
Наприклад, право обирати та бути обраним до 
органів місцевого самоврядування належить не 
лише громадянам країни, але й іноземцям, якщо 
вони постійно проживають на території комуни 
не менше ніж 3 роки, зокрема у Фінляндії.

Відсутня практика створення виборчих бло-
ків, тобто партії висувають на вибори кандидатів 
лише самостійно.

Представництво національних меншин та 
жінок в органах місцевого самоврядування під-
тримується квотами. Зокрема, у Франції на міс-
цевих виборах, партії, які нe забезпечують квоту 
представництва жінок y списках з розрахунку 
51% жінок та 49% чоловіків, отримують менший 
обсяг державного фінансування. В деяких феде-
ральних землях Німеччини для партій національ-
них меншин не застосовуються виборчі бар'єри.

Головним маркером визначення виборчої сис-
теми у європейських країнах на базовому рівні є 
кількість населення, що проживає на певній тери-
торії, а не вид органу, що необхідно сформувати. 
В Україні лише з появою Кодексу зроблено кроки 
в цьому напрямі, а до цього абсолютно різні по 
кількості виборців виборчі процеси проводили за 
однаковими правилами.

Існують цензи щодо участі в місцевих виборах, 
пов’язані з приналежністю особи до громади, на 
яку поширює свою дію виборний орган. Законо-
давча база багатьох країн передбачає, що і виборці, 
і кандидати повинні протягом визначеного строку 
проживати на території громади або округу. 
Зокрема, для отримання активного виборчого 
права на місцевих виборах необхідно постійно 
проживати на території адміністративно-терито-
ріальної одиниці y Бельгії та Франції – 6 місяців, 
y Фінляндії – 20. Однак, в інших країнах норма 
щодо проживання кандидатів на території округу 
не обов’язкова, для балотування достатньо спла-
чувати місцеві податки за нерухомість та бізнес на 
території муніципалітету(Франція) [4, с. 211].

У зарубіжних країнах місцеві вибори, як пра-
вило, проводяться частіше ніж національні, що 
дає населенню додаткову можливість скористатися 
політичними правами та висловити своє ставлення 
до поточних проблем розвитку території. Таким 
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чином, основною функцією місцевих виборів 
можна розглядати періодичне формування структур 
влади на територіях, яке, в свою чергу, задовольняє 
інтереси та прагнення мешканців громади. Декла-
рація про критерії вільних і справедливих виборів, 
затверджена на 154 сесії Ради Міжпарламентського 
Союзу y 1994 році, визначає періодичність виборів 
як один із головних принципів виборчого права. 
Реалізація даного принципу забезпечується на міс-
цевих виборах в усіх країнах, однак, термін повно-
важень, звичайно ж, варіюється від 2 до 6 років. 
Найкоротші терміни каденції у Мексиці та Болівії 
(2 роки), Естонії та Швеції (3 роки), а максималь-
ний у Франції та Бельгії (6 років).

Вищезазначені спільні риси виборчих систем 
зарубіжних країн вказують на певні тенденції їх 
сучасного етапу розвитку, які, у свою чергу, пози-
тивно впливають на відповідальність представниць-
ких органів обраних на місцевих виборах, а саме: 

− приналежність кандидата до територіальної 
громади зумовлена необхідністю його зв’язку з 
виборцями, адже він має бути їх представником, 
а для цього необхідні глибоке проникнення у суть 
економічних, соціальних та інших проблем тери-
торіальної громади, та як наслідок, максимально 
ефективне виконання своїх обов’язків;

− самовисування та висування громадськими 
організаціями дозволяють будь-якому громадя-
нину не будучи членом партії брати участь у вибо-
рах у якості кандидата, а виборцям, у свою чергу, 
обирати осіб, що користуються авторитетом і 
підтримкою громади та володіють необхідними 
навичками, як наслідок -їх діяльність є більш від-
повідальною;

− мінімальне використання «партійних бло-
ків», а також широке застосування мажоритарної 
та змішаної виборчих систем дозволяють вибор-
цям буквально в обличчя знати своїх обранців, 
підвищує персональну відповідальність партій та 
депутатів перед виборцями, які за них голосують; 

− «відкриті» та «напівзакриті» списки надають 
можливість виборцям право вибору та можливість 
голосувати за кандидатів, що мають авторитет у 
громаді і ставить кандидатів в умови підзвітності 
та відповідальності перед електоратом;

− коротші терміни повноважень рад дозво-
ляють, у більшій мірі, проявитися вищеперера-
хованим тенденціям, адже обранці повинні мак-
симально швидко довести перед громадою свою 
ефективність. В той же час, недоліком можна вва-
жати, що короткі строки повноважень не дозво-
ляють представницьким органам вирішувати 
проблеми, які потребують довгострокових дій. 

Перевагою довшого терміну вважають економію 
коштів, адже вибори нерозривно пов’язані з витра-
тою коштів з місцевого бюджету. Проте, вибори 
несуть за собою певне економічне пожвавлення 
на території, яке може хоч частково компенсувати 
бюджетні витрати. Також перевагою довшого 
терміну повноважень слід вважати здатність 
представницьких органів ухвалювати складні та 
не популярні рішення, які можуть бути корис-
ними для довгострокового добробуту громади. 
Окрім того, представницьким органам з тривалі-
шим строком повноважень, притаманні вибори у 
кілька етапів, завдяки чому відбувається часткове 
оновлення рад. Наприклад, при тривалості повно-
важень ради у шість років, вибори відбуваються 
кожні два роки, але обираються на них лише тре-
тина депутатів. Головною перевагою такої сис-
теми є спадковість та стабільність політичного 
курсу, а зміни відбуваються більш плавно. Недо-
лік поетапних виборів дуже тісно переплітається 
з його перевагами, адже вони унеможливлюють 
радикальні зміни в результаті проведення виборів, 
а інколи це важливо з огляду на політичну ситуа-
цію у громаді чи на державному рівні;

− у більшості країн світу діє принцип вільних 
виборів, що передбачає добровільну участь у голо-
суванні, самостійність у прийнятті рішень що сто-
суються активного та пасивного виборчого права, 
свободу волевиявлення, в першу чергу, від втру-
чання держави. Водночас, у деяких країнах запро-
ваджено обов’язок виборців приймати участь у 
голосуванні. Наприклад, у Австрії за ухилення гро-
мадяни караються значним грошовим штрафом, а 
у разі його ігнорування – арештом на два тижні. 
Також застосовується поріг кількості учасників 
голосування, за якого вибори можуть бути визнані 
такими, що відбулися. Цей поріг, як правило, варі-
юється від 50%+1 голос до 75 відсотків;

− для місцевих виборів має значення момент 
їх проведення – у багатьох європейських краї-
нах час проведення місцевих та загальнонаціо-
нальних виборів свідомо розведено у часі. Це, з 
одного боку, дозволяє залучати на місцеві вибори 
яскравих лідерів думок, які не були обрані на 
загальнодержавних виборах, а з іншого – дозволяє 
суспільству дати попередню оцінку результатам 
виборів, що відбулися і скоригувати свій вибір 
перед наступними;

Найбільш радикальним проявом відповідаль-
ності виборних представників місцевого само-
врядування є відкликання депутата за народною 
ініціативою. В Україні даний механізм присутній 
у законодавчій базі вже тривалий час, однак не 
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здобув широкого застосування спочатку через не 
узгодженість між деякими законодавчими актами, 
а пізніше через складну процедуру відкликання. 
В зарубіжних країнах маємо констатувати наяв-
ність практики імперативного мандату депутатів 
місцевих рад, однак, вона не є достатньо поши-
реною. Вперше вона була запроваджена у Європі 
Паризькою комуною у 1871році і нині існує лише 
у деяких країнах, зокрема у США (18 штатів), 
Канаді, Китаї, Індії, Нігерії, Південноафриканській 
республіці, Кубі, В’єтнамі. Проте, у Європі широко 
визнана та здобула практичне застосування теорія 
вільного мандата виборного представника, неза-
лежно від рівня до якого такий представник оби-
рається. Конституції деяких європейських країн 
(Бельгія, Італія, Німеччина, Франція, Швейцарія) 
прямо забороняють давати виборним представни-
кам будь-які вказівки, а в інших країнах консти-
туції запроваджують принцип вільного мандату 
виборного представника. [6]

Висновки. Підсумовуючи вищесказане прихо-
димо до наступних висновків. Місцеві вибори – 
це форма прямої демократії, що є надважливим 
елементом представницької демократії, а також 
слугують основою виникнення відносин між 
органами місцевого самоврядування та територі-
альними громадами. Окрім того, місцеві вибори 
є найдоступнішим механізмом впливу територі-
альної громади, через який максимально ефек-
тивно проявляється її статус джерела влади. Через 
вибори територіальна громада формує представ-

ницький орган місцевого самоврядування, який 
надалі діє від її імені та реалізує більшість її функ-
цій. Вибори слід розглядати як основну форму 
контролю з боку громади за діяльністю виборних 
органів самоврядування. У зарубіжних країнах, 
так само як і в Україні, питання вибору виборчої 
системи для місцевих виборів є, в першу чергу, 
питанням політичної доцільності. При цьому, 
можуть ставитися різні цілі, які не всі відпові-
дають інтересам територіальної громади, а тому 
важливо, щоб виборча система сприяла ефектив-
ному функціонуванню місцевого самоврядування 
та реалізації місцевої політики, що підтримується 
виборцями, зміцненню зв’язку між виборцями та 
обраними представниками, забезпеченню контр-
олю з боку громади за діяльністю виборних орга-
нів. Коротші терміни повноважень для місцевих 
органів влади, безперечно, сприятимуть відпові-
дальності обраних представників, однак, несуть у 
собі загрозу. Адже на коротких відрізках складно 
реалізувати складні, інфраструктурні чи не попу-
лярні рішення, які були би корисними для громади 
у тривалішій перспективі. Імперативний мандат у 
країнах з розвинутими демократичними процеду-
рами не вважається інструментом забезпечення 
відповідальності перед громадою, а, навпаки, про-
відні демократії світу відстоюють вільний мандат. 
Виборчі системи зарубіжних країн мають у своїй 
основі національно-державотворчі традиції та 
історичні нашарування, що теж необхідно врахо-
вувати при узагальненні їх досвіду для України.
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Frosiniak R.V. FOREIGN MODELS OF RESPONSIBILITY OF REPRESENTATIVE 
AUTHORITIES ELECTED IN LOCAL ELECTIONS

The article attempts to retrospectively review foreign electoral systems in local elections for the availability 
of tools to ensure responsibility of elected representatives to voters and the community. A brief overview of 
recent research and publications on this topic is undertaken. The current state of ensuring the responsibility 
of elected representatives elected in local elections in Ukraine was described, including the main conditions 
of avoiding political responsibility as a starting point for the analysis of foreign models. The main electoral 
systems of foreign countries, including national-state-building traditions, which became a background for 
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their formation, are analyzed. The advantages of personalized voting, regardless of the electoral system used 
to ensure the responsibility of the elected representative in this election, are considered. The analysis includes 
not only countries with developed democratic institutions, but also countries that are taking the first steps in 
this direction. In addition to the main characteristics of local elections systems, the peculiarities that affect the 
responsibility of elected representatives are identified. In particular, differences in the application of the main 
mechanisms for ensuring the accountability of elected representatives are considered. The abovementioned 
issue is considered on the basis of the analysis of the main aspects of electoral systems, namely: the use of open 
lists, party blocs in elections, opportunities for non-partisan candidates, qualification for belonging to the 
territorial community, suffrage of foreigners, short term of local government power, voter duty of participation 
in voting, granting privileges to national minorities and gender quotas, imperative mandate. The article 
analyzes the main tasks of local elections in the conditions of democratic procedures functioning in terms of 
responsibility of the elected local self-government bodies. Recommendations on the possibility of applying 
foreign experience in the conduct of local government elections in Ukraine are provided.

Key words: local elections, local self-government, open lists, electoral system, representative mandate, 
territorial community, responsibility to voters, political responsibility.
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З ФОРМУВАННЯ 
УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У СФЕРІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Досліджено, що соціально-економічна проблематика є результатом розшарування не лише 
всередині одного суспільства, але, перш за все, між суспільствами. Розрив між високо розви-
нутими державами з помітною тенденцією зростання рівня життя і менше розвинутими 
країнами, де ця тенденція змінюється через високе безробіття, перенаселення, проблеми з 
житлом і здоров’ям стає все більш і більш очевидним. Соціально-економічні міграції стали 
звичним явищем, і вони є джерелом подальших і більш складних політичних викликів, що з 
одного боку, вони пропагують полікультурний підхід, але з іншого боку, загострюють сучасні 
міжетнічні конфлікти. 

З’ясовано, що виклики соціально-економічного характеру є важливими і водночас небезпеч-
ними, оскільки вони безпосередньо стосуються якості життя, а іноді навіть самої можли-
вості існування людини як соціальної одиниці. Зазначене у свою чергу, породжує певні законо-
давчі та нормативні проблеми для органів державної влади. Світова спільнота на даний час 
характерна перенаселенням у слаборозвинених країнах та старіння суспільств у найбільш 
розвинених країнах, насамперед у Європі. Нерівномірний розподіл соціуму не лише означає 
нерівномірний розподіл будь-яких ресурсів, але також низку різноманітних викликів і навіть 
загроз, таких як соціальне розшарування та бідність. 

Вивчено, що проблеми перенаселення пов’язані з переміщення населення та часто при-
зводять до внутрішньо- чи міждержавних конфліктів, відокремлення чи автономних рухів, 
які часто супроводжуються порушеннями прав людини, дискримінацією, репресіями та соці-
альною-економічними проблемами. Більшість високорозвинених країн мають справу з вели-
чезними проблемами через негативний рівень народжуваності, що також призводить до 
швидкого старіння західних суспільств. Багато державних соціальних програм спрямовані 
на збільшення народжуваності, але часто виявляються неефективними, тоді як у менш роз-
винених країнах проблема є протилежною. 

Усвідомлено, що іншим парадоксом є спадок глобалізації та просування багатосторон-
нього підходу, які створюють тиск з метою забезпечення вільного руху товарів, послуг і 
капіталу, але не людей, західна міграційна політика не дуже гнучка і має багато обмежень. 
Подвійні стандарти західної політики щодо мігрантів також є джерелом розчарування, 
гніву та конфлікту. Зазначене збільшує можливість виникнення інших типів проблем, а саме 
соціальних конфліктів, котрі виникають через розрив поколінь між старіючими західними 
суспільствами та мігрантами, а це призводить до збільшення кількості існуючих соціокуль-
турних та етнічних відмінностей.

Ключові слова: міграційна політика, соціально-економічні виклики, досвід, зарубіжні 
країни, управлінські підходи, державна безпека, аспект, формування. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важли-
вими науковими і практичними завданнями. 
Міграційні процеси, незалежно від їх причин, 
видаються одними із найбільших викликів сучас-
ного світу, який уособлюють всі найважливіші 
сфери людського життя і в основному стосуються 
соціально-економічних сфер. Безсумнівно, що 
міграція також дає позитивні результати, соці-
ально-економічний розвиток західних країн не 
був би можливим у таких масштабах, якби не 

іммігранти та їхня наполеглива праця. У зв’язку 
з істотним розходженням економічних інтересів 
з іншими вимірами зокрема, безпекою, міграції 
стають соціально-економічною проблемою, яку 
необхідно вирішувати на державному рівні на 
основі нових управлінських підходів.

Міграційна політика у загальній атмосфері 
розчарування, викликаного високим рівнем без-
робіття та бідністю є найімовірнішими «одер-
жувачами» гніву та невдоволення суспільства.  
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Це часто супроводжується зростанням злочин-
ності, посиленням епідеміологічної загрози і 
навіть терористичними атаками, в яких відразу 
звинувачують мігрантів. Наплив біженців внаслі-
док війни, стихійних лих, економічних, екологіч-
них проблем та проблем зі здоров’ям – усі ці про-
блеми є ще більш проблемними та небезпечними 
не тільки для країни перебування, але й для сусід-
ніх країн, вони викликають більшу нестабільність 
і провокують конкретні соціально-економічні 
проблеми. 

Аналіз останніх досліджень, в яких запо-
чатковано розв’язання проблеми та визна-
чення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячена стаття. Сучасними 
дослідниками стверджується, що міграція все 
більше стає способом життя, а політизація цього 
процесу відображається у посиленні міжнарод-
ного співробітництва у сфері більш ефективного 
державного управління міграційним потоком. 
Оскільки міграція, як правило, є результатом 
непропорційного розподілу населення з найви-
щим природним приростом, розвинені суспіль-
ства неохоче приймають таку кількість іммігран-
тів, навіть якщо вони можуть будуть потрібні їх 
економіці.

Мігранти становлять виклик соціальній ціліс-
ності країни перебування і можуть розглядатися 
як фактор, що заважає економічній, культурній, 
психологічній та політичній стабільності. Сьо-
годні існують різноманітні дослідження, які під-
тверджують, або суперечать твердженням про те, 
що західноєвропейські країни все частіше вико-
ристовують метод дисперсії, щоб розбити діа-
спори мігрантів та запобігти їх великим скупчен-
ням. Невдоволення приймаючих держав напливом 
мігрантів в основному стосується соціальних про-
блем, так як найчастіше мігранти асоціюються з 
більш високим рівнем соціальної дестабілізації. 

Формулювання мети статті, постановка 
завдань. Метою даної статті є аналіз досвіду зару-
біжних країн з формування управлінських підхо-
дів у сфері міграційної політики в соціально-еко-
номічному контексті безпеки держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Соціальні заворушення в умовах 
міграційних процесів є закономірним явищем і 
можуть призвести до розпаду держави як такої 
або, принаймні, до виникнення внутрішньодер-
жавних чи навіть міждержавних конфліктів і 
збільшення міграційних рухів. Концепції контр-
олю приросту населення, які мають місце пере-

важно в найменш розвинутих країнах, є супер-
ечливими, часто розглядаються як лицемірство та 
дискримінація і стикаються з сильним опором зі 
сторони цих суспільств. За деяких обставин такі 
заходи можна навіть розглядати як етнічну чистку, 
оскільки вони найчастіше застосовуються проти 
найбідніших верств населення.

Економічна безпека і національне багатство 
значною мірою залежать від різноманітних мож-
ливостей, які також пов’язані зі здатністю адап-
туватися до динамічно мінливих глобальних умов 
у всіх сферах: економічній, політичній, соціаль-
ній, технологічній [7]. Більшість європейських 
країн характеризується стагнацією демографіч-
ного зростання та старінням суспільств, значним 
просуванням процесів урбанізації, домінуванням 
економічного сектора, розвиненою технічної 
інфраструктурою, високим рівнем індустріаліза-
ції, у тому числі високотехнологічного сектору, 
зниженням споживання енергії на виробничі 
потреби, значною часткою зовнішньої торгівлі у 
ВВП, а також значним перевиробництвом та екс-
портною орієнтацією, а також відкритістю для 
імпорту капіталу.

Різкий наплив біженців може викликати гума-
нітарну кризу в країнах, особливо коли це стосу-
ється слаборозвинених країн, урядам доводиться 
долати серйозні соціальні та економічні тягарі, які 
часто призводять з різних причин до насильниць-
ких конфліктів [9]. Ці питання пов’язані з іншим, 
а саме з примусовим переміщенням населення, 
яке можна використовувати як політичний інстру-
мент або інструмент політики іноземної країни 
для досягнення власних інтересів. В обох випад-
ках населення є своєрідною жертвою, це стосу-
ється насамперед іммігрантів, особливо нелегаль-
них чи «небажаних», але також може стосуватися 
місцевих мігрантів, зазвичай власних громадян, 
які мігрують із сільської місцевості в міські, яких 
часто сприймають як загрозу. 

Зазначений тип масової міграції викликаний 
природними або екологічними катаклізмами, і, 
оскільки деградація навколишнього середовища 
продовжується, можна очікувати, що це явище 
також буде зростати щодо кількості мігрантів 
або біженців. Розвиток мегаполісів неминучий, 
що створить забруднення навколишнього серед-
овища, бідність і проблеми зі здоров’ям, погір-
шення санітарних умов, зростання злочинності. 
Крім того, деякі країни страждають від великого 
дисбалансу в кількості чоловіків і жінок, що 
викликає певні соціальні проблеми та розчару-
вання. Гендерна нерівність і дискримінація є сер-
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йозними проблемами, які можна навіть поставити 
на політичний порядок денний, оскільки вони 
можуть перерости у внутрішній конфлікт. 

Таким чином, здається, що соціальні проблеми, 
пов’язані з економікою та політикою, є одними з 
найважливіших і породжують конкретні виклики 
для європейської безпеки і, на жаль, створюють 
більше загроз, ніж можливостей. Парадоксально 
вони також дуже тісно пов’язані з реалістичним 
підходом до ролі держави в міжнародних відно-
синах та її прерогативах. Ці питання є свого роду 
останнім бастіоном суверенітету, і більшість країн 
не бажають відмовлятися від власної політики 
зростання населення, соціальної стабільності, 
міграції та потоків біженців на користь більш ско-
ординованих зусиль, заснованих на посилені між-
народного співробітництва. 

Існує лише кілька контраргументів щодо 
соціально-економічних можливостей зростання 
населення, а саме розвиток нових технологій та 
креативних рішень. Однак це сумнівно, оскільки 
здається, що значне зростання населення, особ-
ливо в слаборозвинених країнах, де доступ до 
освіти, інновацій та технологій обмежений, мало 
пов’язаний з новими винаходами, тоді як інно-
вації, які виникають у розвинених країнах, ймо-
вірно, не залежать від зростання чисельності 
населення [3]. Нині зростання населення також 
означає зростання рівня безробіття, що ще більше 
збіднює суспільство та загострює усі соціальні 
проблеми. 

Як важливими зовнішніми умови безпеки слід 
визнати економічну діяльність, активну участь у 
процесах глобалізації та інтеграції, потоки іно-
земного капіталу. Для численних внутрішніх умов 
особливо сильним є вплив рівня економічного 
розвитку та його динаміка, економіко-фінансова 
рівновага та прояви їх відсутності, невиправдана 
диверсифікація доходів і багатства, корупція та 
характер соціально-економічної політики. Еконо-
мічна безпека, є одними з основних потреб кож-
ної людини і суспільства, в ієрархії потреб вона 
розташована на другому, з точки зору важливості 
місці, після фізіологічних потреб.

Тим не менш, масштабні масові міграції 
через кліматичні та екологічні проблеми станов-
лять серйозний виклик глобальній безпеці, який 
може стати загрозою у разі конфліктів за землю 
чи доступ до питної води та природних ресур-
сів. З іншого боку, міграція також розглядається 
як потенційна панацея від скорочення населення 
в старіючих суспільствах [5]. У цьому випадку 
міграційна політика тимчасово пом’якшується, 

щоб бути більш гнучкою, щоб полегшити при-
плив бажаної групи іммігрантів. З соціально-еко-
номічної точки зору цей підхід має багато переваг, 
але породжує стільки ж політичних і суспільних 
проблем. 

 Соціальні заворушення, викликані зіткненням 
двох протилежних ставлень до мігрантів і самих 
мігрантів, можуть стати джерелом серйозної 
політичної нестабільності. Але найчастіше іммі-
граційну політику посилюють до дуже обмеж-
увального рівня. Європейські країни прямують 
до недемократичних неоконсервативних практик, 
щоб уникнути небажаних мігрантів. Ці практики 
також призводять до відчуття маргіналізації та 
відчуження серед мігрантів, що, у свою чергу, 
може призвести до посилення радикалізації їхніх 
ідеологій, поглядів та поведінки, що може бути 
першим кроком до конфлікту.

Усі зазначені дії майже автоматично означають 
поляризацію між корінними народами та мігран-
тами, різке посилення конкуренції між ними, вза-
ємну неприязнь та злочини на ґрунті расової чи 
етнічної ворожнечі. Міграція настільки ж небез-
печна для найменш розвинених країн, як і для 
розвинених країн західної цивілізації. Масштаби 
цього явища величезні і продовжують зростати, 
його можна нарахувати десятками мільйонів 
людей, обмежуючись лише країнами Західної 
Європи [1]. Це становить серйозний виклик еко-
номічній безпеці та спричиняє певні ризики, такі 
як нелегальне перебування та робота, злочин-
ність, проституція, наркотики тощо.

 Міграція також є джерелом величезних грошей 
для міжнародних організованих злочинних груп, 
вони породжують специфічні негативні соціальні 
наслідки, що можна порівняти лише з наслідками 
наркоманії. Нелегальні іммігранти, переважно в 
результаті контрабанди, створюють додаткові про-
блеми – вони часто залишаються безробітними, 
тому вони займаються злочинною діяльності або 
роботою нелегально, переважно в галузі будівни-
цтва. Сама контрабанда тісно пов’язана з іншими 
злочинами, такими як хабарництво, корупція, від-
мивання грошей, проституція, торгівля людськими 
органами і навіть тероризм. 

Найбільша небезпека полягає в тому, що теро-
ристи можуть використовувати контрабандистів 
для переміщення певних людей з метою про-
никнення в певні райони чи країни [8]. Можна 
помітити, що суттєвих гендерних відмінностей у 
сприйнятті іммігрантів немає, тоді як молоді люди 
більш позитивно ставляться до міграції загалом. 
Загалом краще освічені, старші та заможніші 
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люди менше бояться іммігрантів, ніж менш осві-
чені та бідніші люди. Нерівний розподіл ресурсів, 
доходів і споживання створює проблеми всере-
дині суспільств і між ними, це трапляється як у 
бідних країнах, так і в багатих країнах, породжу-
ючи різні соціальні проблеми.

 Економічна безпека держави визначається як 
стан, в якому забезпечуються економічні умови, 
необхідні для виживання та забезпечення процві-
тання та сталого розвитку суспільства, що живе в 
межах даної країни, а також для її виживання та 
безперебійного функціонування державних уста-
нов. Економічний потенціал держави є одним із 
основоположних умови державної влади та її пре-
стижу на міжнародній арені. У свою чергу, стан 
загрози економічній безпеці дестабілізує належне 
функціонування економіки держави та її грома-
дян, що виявляється у нездатності отримувати 
прибуток і заощадження на інвестиції, що ста-
новлять основу економічного розвитку держави. 
Економічна безпека стосується багатьох сфер 
економічного життя і враховує складну структуру 
економічної системи та її оточення. 

У той же час слаборозвинені країни стражда-
ють від демографічного вибуху, низького ВВП на 
душу населення, низького внутрішнього попиту, 
поганої технічної інфраструктури, високого і 
зростаючого безробіття, технічної відсталості в 
промисловому виробництві, сільському господар-
стві та сфері послуг, несприятливих умов торгівлі 
та невеликої частки зовнішньої торгівлі у ВВП, 
низького рівня освіти, а також неписьменності з 
домінуванням сільського господарства та слабо-
розвиненої промисловості [6]. Усі ці відмінності 
створюють величезний розрив між багатими та 
бідними країнами. 

І в теоретичному, і в практичному плані можна 
вказати на багато факторів, що впливають на еко-
номічну безпеку. Раціональне їх використання, 
особливо для визначення цілей та інструментів і 
шляхів реалізації економічної політики та еконо-
мічної безпеки, вимагає, щоб вони були відсор-
товані з точки зору відповідних критеріїв. Сфера 
впливу економічної безпеки здається необме-
женою, отже, аналізовані детермінанти можуть 
стосуватися діяльності однієї особи, домогоспо-
дарства, підприємств, а також процесів, що відбу-
ваються в національному та регіональному вимірі. 

Зазначена ситуація є результатом державоцен-
тричного характеру міжнародних відносин, що є 
особливо важливим у даному випадку, оскільки 
саме держави, а не інші суб’єкти, такі як міжна-
родні організації, неурядові чи транснаціональні 

організації, відповідають за контроль стосовно 
проблем, які безпосередньо пов’язані з населен-
ням, включаючи правила проживання та грома-
дянства. Проте будь-яка радикальна зміна струк-
тури та чисельності населення може зруйнувати 
державність, у разі перенаселення, та значного 
зменшення чисельності населення. 

Неконтрольовані масові міграції можуть 
створити ще більш небезпечні ситуації, особ-
ливо якщо вони інспіровані зовнішніми силами 
для підтримки інтересів інших країн [10]. Такі 
загрози тоді стосувалися б майже всіх функцій 
держави: у політичній сфері з точки зору ідентич-
ності), економіці (загроза основним економічним 
показникам), соціальним питанням (елементарні 
зобов’язання держави перед громадянами). Під-
хід, орієнтований на державу, також означає, що 
кожна людина у світі повинна мати принаймні 
одне громадянство і, отже, бути приписана при-
наймні до однієї країни, чия влада зобов’язана 
захищати своїх громадян та забезпечувати базові 
умови життя.

Глобалізація також призвела до можливості 
подвійного чи навіть множинного громадянства 
чи нетрадиційного громадянства, що не пов’язане 
з жодною країною, а з наднаціональною організа-
цією, як-от Європейський Союз. Ці питання ста-
новлять постмодерну дискусію про державність 
і класичний державо центричний підхід до між-
народних відносин, який стає все менш корисним 
для аналізу сучасних явищ [4]. Вирішальним для 
безперебійної діяльності є економічна безпека та 
її розвиток, її ефективне формування залежить 
від раціонального розпізнавання та використання 
багатьох змінних у часі та просторі. 

Звідси ефективне функціонування еконо-
міки та її здатність до задоволення матеріальних 
потреб і послуг вимагає ідентифікації та аналізу 
важливих аспектів економічної безпеки. Ефектив-
ність та ефектність формування економічної без-
пеки, багато в чому залежить від раціонального 
визнання та використання багатьох змінних у часі 
та просторі. Є потреба наголосити на важливості 
правильного визначення та використання сво-
єчасних детермінантів потужності економічної 
системи для ефективного використання економіч-
ного потенціалу та розвитку держави.

Можна виділити детермінанти економічної 
безпеки в окремих галузях і секторах економіки, 
наприклад, у сільському господарстві, гірничо-
добувній промисловості, промисловій переробці, 
будівництві, транспорті, або у широко зрозумілій 
сфері послуг [2]. Зазначені типи детермінантів 
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можуть бути сприятливими, впізнаваними, висо-
кого рангу або становлять загрозу, коли неможливо 
сформувати їх зовнішні та внутрішні фактори, що 
впливають на економічну безпеку держави. Клю-
чове питання формування економічної безпеки це 
належне розпізнавання його детермінантів і кон-
центрація ресурсів та інструментів щодо належ-
ним чином вибраних детермінант. Вони носять як 
якісний, так і кількісний характер.

Формулювання висновків і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Серед 
досі невирішених глобальних проблем в аспекті 
економічної безпеки, глобалізація розуміється як 
процес зміцнення взаємних економічних зв’язків 
між державами та їх суб’єктами господарювання. 
Це об’єктивне явище, що є результатом поведінки 
всіх учасників міжнародних економічних відно-
син. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на 
економічну безпеку має позитивні ефекти, а також 
негативні та небажані наслідки. В економічній 

сфері до позитивних аспектів глобалізації можна 
віднести збільшення виробництва та послуг, віль-
ний рух факторів виробництва, розвиток торгівлі, 
поширення інновацій та новітніх підходів управ-
ління, а також збагачення пропозицій, якими 
можуть скористатися споживачі. 

При цьому, акцентується увага і на негативних 
наслідках міграційних процесів, серед них прак-
тика поділу світу на регіони багаті й бідні, недо-
статній прогрес у вирівнюванні рівня добробуту 
між громадами, що робить економіку слабших 
країн залежною від наддержав і багатонаціональ-
них компаній. Окрім того швидко поширюється 
соціально-економічні кризи, особливо фінансові, 
міграційне зростання та загострення суперечності 
між капіталом і працею. Економічна безпека є пере-
думовою та наслідком суверенних дій держав, а 
економічний суверенітет є основною умовою фор-
мування та функціонування держави, вільної від 
загроз, у тому числі неконтрольованих мігрантів.
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societies. The gap between highly developed countries with a marked upward trend in living standards and less 
developed countries, where this trend is changing due to high unemployment, overpopulation, housing and 
health problems, is becoming more and more apparent. Socio-economic migration has become commonplace, 
and it is a source of further and more complex political challenges, which, on the one hand, promote a 
multicultural approach but, on the other hand, exacerbate current interethnic conflicts.
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Socio-economic challenges are important and dangerous at the same time, as they directly affect the quality 
of life, and sometimes even the very possibility of human existence as a social unit. This, in turn, raises certain 
legislative and regulatory issues for public authorities. The world community is currently characterized 
by overpopulation in underdeveloped countries and the aging of societies in the most developed countries, 
especially in Europe. Uneven distribution of society not only means unequal distribution of any resources, but 
also a number of different challenges and even threats, such as social stratification and poverty.

Over population problems related to population displacement often lead to internal or interstate conflicts, 
segregation or autonomous movements, which are often accompanied by human rights violations, discrimination, 
repression and socio-economic problems. Most highly developed countries face enormous problems due to the 
negative birth rate, which is also leading to the rapid aging of Western societies. Many public social programs 
aim to increase the birth rate, but are often ineffective, while in less developed countries the opposite is true.

Another paradox is the legacy of globalization and the promotion of a multilateral approach that creates 
pressure to ensure the free movement of goods, services and capital, but not people, and Western migration 
policy is not very flexible and has many limitations. The double standards of Western policy on migrants 
are also a source of frustration, anger and conflict. This increases the possibility of other types of problems, 
namely social conflicts, which arise due to the generation gap between aging Western societies and migrants, 
and this leads to an increase in the number of existing socio-cultural and ethnic differences.

Key words: migration policy, socio-economic challenges, experience, foreign countries, management 
approaches, state security, aspect, formation.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ 
В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті розглянуто особливості зарубіжного досвіду реформування кадрової політики 
в системі публічного управління і можливості застосування такого досвіду в роботі орга-
нів державної влади в Україні. З метою обґрунтування доцільності імплементації зарубіж-
ного досвіду досліджуються теоретико-методологічні аспекти формування засад існування 
кадрових політик в різних системах публічного управління. Виділено основні труднощі в 
управлінні кадрами органів державної влади: складність управлінської роботи в державній 
службі; персонал є найскладнішим об’єктом управління; змінюється система цінностей пра-
цівників, що пов’язано із посиленням економічних обмежень; у результаті зростання чисель-
ності персоналу необхідний його професійний розвиток та раціональне використання. 

Встановлено, що реалізація державної кадрової політики можлива лише за наявності нау-
ково обґрунтованої концепції кадрової політики, її нормативно-правового, організаційного, 
інформаційно-технологічного забезпечення, чітко визначених принципів і науково-методич-
ної бази, за допомогою якої здійснюється аналіз кількісного й якісного кадрового складу орга-
нів публічного управління, розробляються програми їх розвитку, добору й розстановки кадрів.

Пропонуються напрями вдосконалення професійних компетенцій та професійного розви-
тку діяльності державних службовців. Вивчається об’єктивна та критична оцінка власних 
компетентнісних можливостей державних службовців, що є передумовою для розробки від-
повідних додаткових професійних програм, орієнтованих на запит замовника та сприяючих 
інноваційній кадровій політиці. Акцентується увага на професійному розвитку персоналу дер-
жавної служби, як процесу цілеспрямованого особистісного та професійного зростання, що 
базується на інтеграції знань, умінь і компетентностей. Розглядається важливе завдання 
щодо розробки теоретико-методологічних основ і концептуальних наукових підходів до імп-
лементації зарубіжного досвіду здійснення кадрової політики в системі публічного управ-
ління в Україні.

Ключові слова: кадрова політика, державна служба, публічне управління, професійний 
розвиток, професійні компетенції. 

Постановка проблеми. Інноваційним напря-
мом в економічній науці залишається управління 
персоналом. Удосконалення системи управління 
персоналом на сьогодні входить до пріоритетних 
стратегічних цілей розвитку кадрової політики в 
різних сферах економічної діяльності і особливо 
актуальним є для державних інституцій, зокрема в 
процесі реформування системи державної служби. 
Більшість країн створили системи державних 
послуг, які прагнуть сприяти заслугам, розгляда-
ючи цей підхід як найкращий спосіб ефективного 
надання державних послуг у цифровій економіці. 
Зокрема, ідеал державної служби включає захист 

державних службовців від свавільних рішень 
щодо працевлаштування та звільнення, а також 
виплати, які сприяють належному управлінню та 
результативності державних службовців. Сучасні 
труднощі в управлінні кадрами органів державної 
влади зумовлені, по-перше, складністю управ-
лінської роботи в державній службі; по-друге, 
персонал є найскладнішим об’єктом управління; 
по-третє, змінюється система цінностей праців-
ників, що пов’язано із посиленням економічних 
обмежень; по-четверте, в результаті зростання 
чисельності персоналу необхідний його ефек-
тивний розвиток та раціональне використання. 



Том 33 (72) № 2 2022114

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування

За цих умов відбувається зміна парадигми кадро-
вої політики в системі органів державної влади. 
Змінюється система цілей управління персона-
лом, ускладнюється система взаємодії суб’єкта та 
об’єкта управління. Процеси, що відбуваються в 
системі управління персоналом державних орга-
нів, вимагають більш чіткого визначення функцій 
та їх аналізу. Щодо сфери управління персоналом 
державної служби, то можна вважати, що функці-
ями є спеціалізована діяльність органу державної 
влади, його кадрової служби стосовно завдань, що 
вирішуються в процесі управління персоналом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи і практичні аспекти світо-
вих практик щодо кадрової політики в системі 
публічного управління в сучасних умовах зна-
ходять своє відображення у роботах інозем-
них авторів: J. Edward Kellough, Lloyd G. Nigro, 
G. Nasi, Moynihan D. P., Pandey S. K., Bouckaert B., 
Vandenabeele W., Perry J., Mesch D., Paarlberg L., 
Richard F. Huff. Вітчизняні науковці Т. Ю. Витко, 
С. В. Гончар, В. Я. Малиновський, Ю. В. Ковба-
сюк актуалізують механізми реалізації державної 
кадрової політики в Україні на регіональному та 
муніципальному рівнях, її сучасний стан та пер-
спективи розвитку.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження зарубіжних практик реалізації дер-
жавної кадрової політики в системі публічного 
управління задля можливості формування ефек-
тивної діяльності державної служби України. Час-
тина авторів підтримують твердження про те, що 
державна кадрова політика сприяє кращій діяль-
ності уряду, інші ж підкреслюють роль внутріш-
ніх і зовнішніх факторів, що сприяють успішному 
проведенню кадрових реформ. Для досягнення 
сформульованої мети потрібно визначити спо-
соби вирішення питання про взаємозв’язок між 
державною кадровою політикою та ефективністю 
урядів різних країн, показуючи подібні і відмінні 
характеристики, які мають значення для порів-
няльного політичного діалогу, а також для скла-
дання планів перспективних дій. 

Виклад основного матеріалу. Формування 
колективу професійних та ефективних державних 
службовців є пріоритетним у державній кадровій 
політиці. Кадрова політика впливає на всі інші 
види державної діяльності. Якість персоналу, його 
професіоналізм, підготовка та ступінь довіри до 
своєї організації та серед колег, рівень винагороди 
впливають на здатність урядів досягати своїх полі-
тичних цілей. Реалізація політики у державній 
службі завжди вважалася дискусійною, головним 

чином через розрив між намірами осіб, які прийма-
ють рішення, та можливостями тих, хто відповідає 
за їх виконання – державних службовців. Їх часто 
розглядали як неефективних і надмірно бюрокра-
тизованих фахівців, що негативно впливають на 
роботу державного сектору [6, с. 6].

Прагнення урядів запровадити нову кадрову 
політику через реформи державного сектору свід-
чать про те, що розширення повноважень праців-
ників має вирішальне значення для досягнення 
кращого прийняття політики або результатів її 
впровадження, вплив реформ управління люд-
ськими ресурсами на продуктивність та результа-
тивність реалізації політики – як на індивідуаль-
ному, так і на рівні установ і організацій – широко 
обговорюється [8; 9; 13].

Реалізація державної кадрової політики мож-
лива лише за наявності науково обґрунтованої 
концепції кадрової політики, її нормативно-пра-
вового, організаційного, інформаційно-техно-
логічного забезпечення, чітко визначених прин-
ципів і науково-методичної бази, за допомогою 
якої здійснюється аналіз кількісного й якісного 
кадрового складу органів публічного управління, 
розробляються програми їх розвитку, добору й 
розстановки кадрів. Метою кадрової політики 
в публічному управлінні визначено уникнення 
надмірної політизованості кадрових призначень, 
квотних принципів і традиційної лояльності, 
оскільки це призводить до відвертого обслуго-
вування посадовцями корпоративних інтересів, 
ослаблення кадрового потенціалу владних струк-
тур, корупційних виявів і, як наслідок, дискреди-
тації інститутів державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування [2, с. 11-12].

Р. Хафф у статті «Вимірювання ефективності 
в муніципалітетах США: чи прогнозує кадрова 
політика результати на системному рівні?» [10] 
розглядає взаємозв’язок між державною кадро-
вою політикою та ефективністю уряду. Ефектив-
ність вимірюється за допомогою рейтингу, який 
використовуються рейтинговими агентствами для 
випуску муніципальних облігацій. Автор ствер-
джує, що просто пересадження управлінських 
практик від приватного сектора до державного не 
обов’язково призведе до потужних зв’язків і від-
чутних позитивних результатів. Децентралізовані 
рішення щодо управління людськими ресурсами, 
оплата за виконання програм і стимули за групову 
участь не пов’язані з вищими рейтингами обліга-
цій. У той час як нагороди та фінансові стимули, 
зазвичай, вважаються потужними інструментами 
в інших секторах. Р. Хафф припускає, що низка 
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контекстуальних та культурних проблем може 
пом’якшити їхні очікувані наслідки та призвести 
до невдач. Для подолання потенційних невдач, 
необхідно вжити додаткові заходи, які уряди 
можуть використати, вдосконалюючи при цьому 
формулювання та реалізацію державної кадро-
вої політики, і, зокрема, запроваджуючи системи 
оплати праці на основі результатів [10].

Протягом останніх двох століть еволюція дер-
жавного управління персоналом у Сполучених 
Штатах (у національних, державних та місцевих 
органах влади) була зумовлена появою альтерна-
тивних конкуруючих цінностей. Оскільки кожна 
виникаюча цінність набула політичної сили, її 
зростаюче значення знайшло відображення у фор-
муванні відповідних державних кадрових систем 
та пов’язаних з ними технік. Традиційно конфлікт 
у Сполучених Штатах зосереджується навколо 
чотирьох основних цінностей: політичного реагу-
вання, організаційної ефективності і результатив-
ності, прав особистості та соціальної справедли-
вості [5, с. 11].

Розвиток кадрової політики в нових демокра-
тіях Центральної та Східної Європи поділяють на 
три періоди: інституційне будівництво та впрова-
дження сучасної кадрової політики у 1990-х роках; 
європеїзація кадрової політики до вступу до ЄС; 
і внесення подальших змін після вступу. Під час 
модернізації кадрової політики країни, які прохо-
дять подібні зміни, повинні зберігати стратегічний 
погляд; приділяти велику увагу деталям впрова-
дження; і визнати ключову роль вищих державних 
службовців. Їхня оцінка базується на державній 
кадровій політиці на рівні центрального уряду, де, 
незважаючи на відмінності в контексті та обраних 
інструментах, знайдено загальні закономірності 
управління людськими ресурсами [6, с. 6]. 

У науковій літературі державна служба розгля-
дається одночасно як: інститут, що складається із 
системи регламентів діяльності з виконання функ-
цій держави; і персонал, спроможний професійно 
та ефективно виконувати зазначені функції. Вихо-
дячи з таких засад, можна сказати, що державна 
служба є засобом реалізації функцій демократич-
ної, соціальної, правової держави, поєднуючи 
особисті, групові та державні інтереси, будучи 
основним каналом повсякденних зв’язків дер-
жави й народу [3, с. 87]. У контексті формування 
ефективного і професійного корпусу державної 
служби важливе значення має система особистих 
заслуг (англ. merit system – система заслуг), від-
повідно до якої прийняття на державну службу 
здійснюється не за бюрократичними чи політич-

ними рекомендаціями та вказівками, а на підставі 
ділових і особистих якостей, компетентності кан-
дидата, результатів іспитів [3, с. 91].

У статті «Державна кадрова політика та про-
блеми в нових демократіях Центральної та Схід-
ної Європи» [12] увага зосереджується на ролі 
державної кадрової політики у сприянні більш 
ефективному уряду. Автори відзначають два пері-
оди та відповідні підходи: наприкінці 1990-х років 
практика найму персоналу в цих країнах суттєво 
змінилася, перейшовши від систем патронажу, 
заснованих на політичних рішеннях, до при-
йняття законів про державний персонал, засно-
ваних на принципи заслуг. Метою було підтри-
мати політичну стабілізацію та створити культуру 
для державних службовців. Насправді, всупереч 
тому, що відбувалося в західних країнах, метою 
було побудувати відмінність характеристик дер-
жавного персоналу, а не просто спроби зменшити 
відмінності з працівниками приватного сектора. 
Програми професійного розвитку та навчання не 
обов’язково пропонуються через бюджетні обме-
ження, тоді як результати системи вимірювання та 
оплати за результати погано застосовуються через 
відсутність адекватної та належної компетенції 
щодо впровадження політики. Автори пропону-
ють стратегічний підхід до державної кадрової 
політики, який має адаптуватися до потреб уряду, 
враховуючи вирішальну роль індивідів як клю-
чових суб’єктів успішного впровадження нових 
управлінських практик.

У наукових працях щодо ефективності кадрової 
політики досліджуються такі категорії як продук-
тивність персоналу та прогули. Для оцінки факто-
рів прогулів у державному секторі досліджується 
laissez-faire характеристика поведінки персоналу 
в певних бюрократіях і питання, чи можуть інди-
відуальні особливості робочої сили насправді 
бути причиною, яка впливає на поведінку про-
гулів. Розуміння причин прогулів стає особливо 
важливим для формулювання державної кадрової 
політики, оскільки це може призвести до дій, які 
сприятимуть пом’якшенню її впливу на продук-
тивність і результативність. Існують різні фак-
тори прогулів: особисті характеристики робочої 
сили (стаж роботи, гендерні проблеми та зовнішні 
призначення, які можуть мати керівники вищого 
рівня); контекстні характеристики (розмір уста-
нови, розташування в районах з низьким рівнем 
доходу на душу населення, ступінь громадянського 
населення); та організаційні характеристики (заро-
бітна плата, механізми внутрішнього контролю  
та нагляду, а також стимули за результатами  
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діяльності). Результати показують, що як особистісні, 
так і контекстні характеристики суттєво корелюють 
прогули, тоді як організаційні характеристики та 
інструменти, засновані на заслугах – ні [6, с. 8]. 

Іншим детермінантом ефективності, який варто 
враховувати при реалізації державної кадрової 
політики є довіра. Вищі результати досягаються, 
якщо персонал державного сектору дотримується 
вимог довіряти та співпрацювати, водночас змен-
шуючи можливості для корупційної поведінки. 
Автори визначають два типи довіри: соціальну 
довіру, яка зазвичай визначається як довіра іншим 
людям загалом, та інституційну довіру, довіру до 
різних людей та типів установ (поліція та уряд). 
Їхній аналіз базується на вибраних країнах із 
середнім рівнем доходу та зосереджується на 
зв’язку між освітою та довірою [11, с. 91-92].

Підготовка кадрів у сфері публічного управ-
ління має свою специфіку. Насамперед, для сис-
теми кадрової політики на державній службі 
характерні традиції, догматизм, архаїчність, недо-
статня гнучкість. Такий антидинамізм кадро-
вої системи пов’язаний з традицією управління. 
Нинішні держслужбовці керуються стереотип-
ним розумінням належної поведінки та мислення 
представника влади. Більшою мірою це пов’язано 
з жорсткою службовою ієрархією та підпорядко-
ваністю системи державного управління, необхід-
ністю діяти строго в рамках нормативно-право-
вих актів (законодавства, посадових інструкцій, 
бюрократичного процесу), стандарти іміджу: мов-
лення і поведінка державного службовця з набут-
тям досвіду стають шаблонними, типізованими. 
Державні службовці, які знову увійшли в систему 
державного управління, протягом кількох років 
адаптуються та зазнають професійної дефор-
мації. Результатом є пристосування суб’єкта до 
системи. Державний службовець у своїй профе-
сійній діяльності не керується принципами ефек-
тивності та результативності, а, перш за все, при-
ймає рішення за принципом «потрібно, треба, так 
прийнято». Інновація кадрової політики в першу 
чергу регулюється принципом підготовки кадрів 
у новому форматі. Людський ресурс у політичній 
сфері має відігравати вирішальну роль, а не бути 
структурним елементом системи. 

Навчання кадрів має бути основною метою та 
невід’ємною складовою державної кадрової полі-
тики. Для підвищення професійної майстерності 
потрібно підвищувати обізнаність працівників 
щодо професійної підготовки, встановлювати 
певні способи мотивації до навчання працівни-
ків та організовувати тренінги для керівників та 

персоналу. Для кожної конкурентоспроможної 
компанії, фірми, організації людські ресурси є 
ключовими ресурсами та предметом інтересу, а 
проблеми підготовки, перепідготовки та кваліфі-
кації завжди залишатимуться напрямками дослі-
джень та розробок [7].

У професійному навчанні головною метою 
може бути надання кожному можливості докласти 
зусиль до навчання, орієнтованого на цілі орга-
нізації та компетенції і побажання працівників. 
Однією з найактуальніших проблем сучасного 
менеджменту є питання кваліфікації персоналу. 
Для досягнення поставлених цілей і завдань 
установам та організаціям публічного сектору 
необхідно організувати роботу таким чином, щоб 
кожен працівник прагнув виконувати постав-
лені завдання, працювати якісно, зацікавлено і 
повністю включатися в трудову діяльність. Навіть 
найкращий фахівець потребує постійного вдоско-
налення своїх здібностей і компетенцій, набуття 
нових знань і навичок. Підвищення професій-
ної кваліфікації, вираження визнання здібностей 
конкретного члена колективу та його просування 
є надзвичайно потужним соціальним чинником 
формування трудової мотивації. Навчальні про-
грами повинні бути націлені на: збереження про-
фесійних навичок, прийомів виконання, включно 
в критичних ситуаціях, розкриття ділового мисте-
цтва, вивчення процедур роботи за комп’ютером 
та методів роботи з персоналом, розвитку осо-
бистих якостей та інтересів. Враховуючи сучасні 
умови економічного розвитку в цілому, а також 
аспекти управління людськими ресурсами, 
зокрема кар’єрне зростання персоналу, стратегія, 
орієнтована на інвестиції в людський капітал, є 
пріоритетною. Завдяки такій орієнтації установа 
забезпечить підвищення компетенції персоналу, 
а, відповідно, і свою ефективність діяльності в 
сучасних умовах розвитку ринкової економіки.

Першочерговим чинником ефективного функ-
ціонування держави є добробут і комфорт насе-
лення, наявність довірчих і стабільних відносин 
між громадянами та владою, впевненість пред-
ставників громадянського суспільства у власній 
безпеці. Новий формат кадрів у системі публіч-
ного управління має передбачати: розуміння влас-
ної значущості в системі публічного управління, 
усвідомлення індивідуальної та колективної від-
повідальності, володіння відповідними та затребу-
ваними професійними компетенціями, які дозво-
ляють запобігати та усувати нестабільні ситуації 
на різних рівнях системи публічного управління, 
швидка адаптованість, гнучкість і навчання від-
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повідно до мінливої ситуації. Однак практичний 
досвід роботи в системі публічного управління 
має особливу цінність для персоналу. Новий фор-
мат кадрів державної служби визначається дина-
мічною системою постійно оновлюваних про-
фесійних компетенцій у поєднанні з практичним 
досвідом. З цієї точки зору інноваційна політика 
формування нового формату кадрів проходить у 
рамках додаткової професійної освіти.

Інноваційна кадрова політика в публічному 
управлінні спрямована на підготовку кадрів, здат-
них регулювати процеси взаємодії громадянського 
суспільства та держави, підвищення рівня задо-
воленості громадян, збереження та покращення 
репутаційної складової влади. Така орієнтація 
передбачає підвищені вимоги до якості взаємодії, 
відповідальності державних службовців, вимог 
до ефективності поточних процесів. Пріоритет-
ності набуває формат додаткової професійної 
освіти з урахуванням актуальності та затребува-
ності здобутих навичок, задоволення освітнього 
запиту замовника, своєчасності засвоєння відпо-
відних програм, комплексності, послідовності та 
безперервності навчання. 

З метою впровадження додаткових професій-
них програм для державних службовців необхідно 
враховувати такі принципи: додаткова професійна 
освіта повинна відповідати інноваційній кадровій 
політиці; основним пріоритетом процесу здо-
буття додаткової професійної освіти є збереження 
інтелектуального ресурсу державних службовців, 
тобто орієнтація на збереження та збільшення 
наявних інтелектуальних можливостей і профе-
сійного потенціалу кадрів. 

Отже, державні службовці, які займають різні 
посади та мають різноманітний професійний 
досвід, можуть об’єктивно та критично оцінити 
власну компетентність та потенціал, тобто про-
цес підготовки кадрів обов’язково повинен вклю-
чати критерій самооцінки ефективності здобуття 
додаткової професійної освіти. Персонал держав-
ної служби повинен забезпечувати свій професій-
ний розвиток як процес безперервного, свідомого, 
цілеспрямованого особистісного та професійного 
зростання, що базується на інтеграції знань, умінь 
і компетентностей. Крім цього, підвищувати 
рівень професійної компетентності шляхом про-

фесійного навчання, яке проводиться постійно, та 
проходити індивідуальну програму підвищення 
рівня професійної компетентності [4].

Одним із вагомих факторів, що покращують 
систему додаткової професійної освіти у сфері 
публічного управління, є можливість отримання 
освітнього сертифіката, який є зареєстрованим 
документом, що підтверджує здобуття додаткової 
професійної освіти державними службовцями. 
У процесі оволодіння додатковими професійними 
програмами важливо враховувати принцип корпо-
ративного навчання, сприймаючи категорію слуха-
чів як систему, що характеризується корпоратив-
ною культурою, наявністю спільної стратегічної 
цілі, організаційних принципів, підпорядкованої 
етики та інших рис. Принцип персоналізації додат-
кових професійних програм, які мали б перед-
бачати можливість створення індивідуального 
навчального плану для кожного слухача програми. 
Наявність питань різної складності, вміння відби-
рати й більш детально проаналізувати найцікавіші 
теми, постійне забезпечення зворотного зв’язку та 
інші фактори сприяють персоналізації програми 
та підвищують мотиваційну активність до її засво-
єння. Підтримка високої мотивації представників 
державних служб для здобуття додаткової профе-
сійної освіти, може бути досягнута через взаємоза-
лежність розвитку компетентнісних здібностей та 
кар’єрного зростання. Державні службовці пови-
нні чітко усвідомлювати необхідність оновлення 
професійних компетенцій. 

Висновки. Одним із головних завдань дер-
жавної кадрової політики має бути підвищення 
якості додаткової професійної освіти і, як наслі-
док, підвищення ефективності професійної під-
готовки представників органів публічного управ-
ління. У зв’язку з цим діапазон пропозицій щодо 
розвитку системи додаткової професійної освіти 
державних службовців є відкритим і потребує 
постійного вдосконалення. Об’єктивна та кри-
тична оцінку власних компетентнісних можли-
востей державних службовців є передумовою 
для розробки відповідних додаткових професій-
них програм, орієнтованих на запит замовника, 
сприяє інноваційній кадровій політиці. Такий під-
хід орієнтований на підготовку державних кадрів 
нового формату. 

Список літератури:
1. Витко Т. Ю. Державна кадрова політика України: сутність, сучасний стан і перспективи роз-

витку. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2016. № 1. URL:  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_5 (дата звернення 22.03.2022).



Том 33 (72) № 2 2022118

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування

2. Гончар С. В. Механізми реалізації державної кадрової політики в Україні на регіональному та муні-
ципальному рівнях в умовах децентралізації: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Миколаїв, 
2019. 22 с.

3. Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні: підручник. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 312 с.
4. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII / Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/889-19 (дата звернення 10.04.2022).
5. Civil service reform in the states: personnel policy and politics at the subnational level / edited by J. Edward 

Kellough and Lloyd G. Nigro. 2006. 343 р.
6. Greta Nasi. Public Personnel Policies: Impact on Government Performance. Journal of Comparative Policy 

Analysis: Research and Practice. 2011. № 13:1. Р. 5-10. DOI: 10.1080/13876988.2011.544144.
7. Liviţchi O., Hacina L., Baran T. Professional Training – Effective Element of Management in Achieving of 

the Personnel Policy. Economy Transdisciplinarity Cognition. 2015.Vol. 18. Iss. 1/2015. Р. 156-162. 
8. Moynihan D. P., Pandey S. K. The role of organizations in fostering public service motivation. Public 

Administration Review. 2007. Vol. 67 (1). P. 40-53. 
9. Perry J., Mesch D., Paarlberg L. Motivating employees in a new governance era: the performance paradigm 

revisited. Public Administration Review. 2006. Vol. 66 (4). P. 505-514.
10. Richard F. Huff. Measuring Performance in US Municipalities: Do Personnel Policies Predict System Level 

Outcomes? Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice. 2011. Vol. 13. Iss. 1: Public Personnel 
Policies: Impact on Government Performance. P. 11-33. https://doi.org/10.1080/13876988.2011.538535.

11. Søren Serritzlew, Gert T. Svendsen. Does Education Produce Tough Lovers? Trust and Bureaucrats. 
Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice. 2011. Vol. 13:1. Р. 91-104. DOI: 10.1080/13876
988.2011.538543.

12. Tiina Randma-Liiv, Jane Järvalt. Public Personnel Policies and Problems in the New Democracies of 
Central and Eastern Europeю. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice. 2011. Vol. 13:1. 
Р. 35-49. DOI: 10.1080/13876988.2011.538537.

13. Vandenabeele W. The mediating effect of job satisfaction and organizational commitment on selfreported 
performance: more robust evidence of the PSM-performance relationship. International Review of Administrative 
Sciences. 2009. Vol. 75 (1). P. 11-34.

Radukh N.B. IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN HUMAN RESOURCES 
POLICY IN THE SYSTEM OF PUBLIC GOVERNANCE

The article considers the peculiarities of foreign experience in reforming personnel policy in the public 
administration system and the possibility of applying such experience in the work of public authorities in Ukraine. 
In order to substantiate the feasibility of implementing foreign experience, theoretical and methodological 
aspects of the formation of the principles of personnel policies in various public administration systems are 
studied. The main difficulties in personnel management of public authorities are highlighted: the complexity of 
management work in the civil service; staff is the most difficult object of management; the system of values of 
employees is changing due to the strengthening of economic constraints; as a result of the growth of the number 
of staff, their professional development and rational use are necessary. It is established that the implementation 
of state personnel policy is possible only in the presence of scientifically sound concept of personnel policy, 
its regulatory, organizational, information and technological support, clearly defined principles and scientific 
and methodological framework through which the analysis of quantitative and qualitative staffing of public 
administration bodies, management, programs of their development, selection and placement are developed.

The directions of improvement of professional competences and professional development of activity of 
civil servants are offered. An objective and critical assessment of the own competencе of civil servants is 
studied, which is a prerequisite for the development of appropriate additional professional programs focused 
on customer demand and contributing to innovative personnel policy. The important task of developing 
theoretical and methodological bases and conceptual scientific approaches to the implementation of foreign 
experience of personnel policy in the system of public administration in Ukraine is considered.

Key words: personnel policy, civil service, public administration, professional development, professional 
competence.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Стаття присвячення науковому обґрунтуванню концептуальних підходів до формування 
ґендерної політики в публічному управлінні, націленої на забезпечення паритетності жінок і 
чоловіків у процесі прийняття рішень.

Прогнозується, що пролонгована в часі відсутність адекватної ґендерної політики у сфері 
державного управління може призвести до активної конфронтації статей у суспільно-полі-
тичному житті. Здійснено оцінку теоретичних засад сучасної державної ґендерної полі-
тики в Україні, у результаті чого виявлено наявність традиційно-неформальних ієрархічних 
норм та ґендерних дискримінант жінок, що породжує упередженість оцінок їх здібностей 
супроводжених негативними очікуваннями від результатів праці. Даний факт пояснюється 
присутністю у соціумі історично сформованої атрибутивної ґендерної стереотипізації, яка 
характеризується умовно ессенціальним характером, із чого зроблено висновки про склад-
ність здійснення державного регулювання даних явищ. Це рекомендується врахувати при 
формуванні ґендерної політики в публічному управлінні. 

У статті сформовано концептуальний перелік структурних елементів ґендерної політики 
органів публічного управління. Додатково узагальнено набір відповідних ґендерних дискримінант, 
перешкоджаючих паритетному представництву жінок у сфері політики і публічного управління. 
Даний перелік доповнено малодослідженими формами такими як «сексизм» та «ґендерна сегре-
гація». Визначено, що комплекс описаних бар’єрів у органах публічного управління чинить на їх 
працівниць значний психологічний тиск, що обумовило доповнення комплексу складових ґендерної 
політики складовою забезпечення психологічної протидії ґендерній дискримінації.

Основою формування концептуальних положень ґендерної політики органів публічного 
управління визначено інтеграцію парадигми ґендерної рівності у процес управління персона-
лом. Даний вектор політики пропонується реалізувати за рахунок інституційної трансплан-
тації політики ґендерного мейнстримінгу, яку проголосили більшість країн ЄС. 

Ключові слова: державна політика, ґендерна політика, ґендерна рівність, публічне 
управління, ґендерні дискримінанти.

Постановка проблеми. Як відомо, тракту-
вання прав людини в демократичній державі 
передбачає застосування однакових стандартів 
до всіх осіб без винятків, наслідуючи мету гармо-
нізувати громадські відносини, створити гаран-
товані умови життя громадян та забезпечити 
справедливість у суспільстві. Дана гіпотеза акту-
алізує питання необхідності формування дієвої 
ґендерної політики, яку вчені розглядають як час-
тину внутрішньої політики держави, виражену у 
соціальних програмах та заходах, що регулюють 
відносини у соціумі з метою уникнення проявів 
ґендерної дискримінації [10]. У сфері публічного 
управління ґендерна політика націлена, насампе-
ред, на забезпечення паритетності доступу жінок і 
чоловіків до процесу прийняття рішень, що одно-

часно є важливою умовою розбудови правової 
держави та запорукою її економіко-соціального 
розвитку. Доказом цього є різноманітні дослі-
дження ООН, які свідчать, що країни, які посіда-
ють перші позиції щодо представництва жінок у 
політиці, також мають найкращі показники якості 
життя й економічного розвитку [10]. Урахування 
зазначеного, детермінує необхідність поглибле-
ного комплексного наукового підходу до опрацю-
вання у межах теорії публічного управління Укра-
їни політики ґендерної рівності в сучасних умовах 
децентралізації влади, розвитку громадянського 
суспільства і євроінтеграції та формулювання 
конкретних пропозицій щодо ефективних заходів, 
спрямованих на дотримання принципів ґендерної 
рівності у сферах публічного управління.
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Аналіз останніх вітчизняних і зарубіжних 
досліджень. Проблематиці вивчення теоретико-
методичних засад формування ґендерної політики 
та її адаптації до сучасних умов публічної влади 
присвятили свої праці учені Браткова В. В. [1], 
Загурська-Антонюк В. Ф. [2], Іващенко О. В., 
Лободинська О. М. [7], Алюшинa Н. О. [12],  
Ярошенко Є. В. [18] та ін.

Мета статті полягає у обґрунтуванні теоре-
тико-методичних засад формування ґендерної 
політики у органах публічного управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ґендерна політика торкається більшості сфер 
громадського життя, оскільки врегулювання ґен-
дерних відносин регламентує евентуальність 
соціально-об’єктивної сегрегації прав та мож-
ливостей людини у суспільстві. Ґендерне серед-
овище, історично сформоване під впливом темпо-
рально-просторових характеристик, інституційно 
не може бути прийняте без конкретних наукових 
парадигм та інституційної регламентації. Наслід-
ком відсутності адекватного правового регулю-
вання ґендерних відносин у подальшому може 
призвести до негативних наслідків у формі актив-
ної конфронтації статей у суспільно-політичному 
житті. Ґендерна політика повинна мати ознаки 
стабільності та здійснюватися на основі єдиних 
політичних та правових орієнтирів. Підтримуємо 
позицію Садової М. В. [14], у тому, що ґендерна 
політика має обов’язково містити характеристики 
здібностей та типової поведінки, притаманної 
жінкам та чоловікам. Це становитиме підґрунтя 
у визначенні їх службових ролей та обов’язків, 
завдяки чому біологічні відмінності статей можна 
спроектувати на матрицю соціальної та культур-
ної диференціації. Учена також пропонує в основі 
ґендерної політики встановити правовий статус 
особистості, який визначатиметься її фактичним 
соціальним статусом, тобто становищем людини 
в суспільстві із відповідною системою соціальних 
можливостей визначених законом.

Оцінка теоретичних засад сучасної державної 
ґендерної політики в Україні показала наявність 
традиційно-неформальних ґендерних ієрархічних 
норм та ґендерних дискримінант жінок, що поро-
джує упередженість оцінок їх здібностей супро-
воджених негативними очікуваннями від резуль-
татів праці. Це автоматично сприяє невигідності 
їх становища при одержанні посад чи розподілі 
робочих ролей у сфері публічного управління, яка 
сприймається у суспільстві як площина влади, пре-
стижу і могутності. Даний факт можемо пояснити 
присутністю у соціумі атрибутивної ґендерної сте-

реотипізації, яка проявляється у асоціюванні жінки 
з теплотою, привітністю, ніжністю, емпативністю, 
що поряд з культом «берегині домашнього вог-
нища» сприймається несумісним із виконанням 
управлінських функцій. Діаметрально протилеж-
ними рисами наділяють чоловічу стать: наполегли-
вість, амбітність, агресивність, незалежність, впев-
неність у собі, сміливість, кожна з яких вважається 
важливою для керівних посад. Даними метафориз-
мами у суспільстві виправдовують диференційо-
ваність ґендерних статусів і своєрідну ортодоксію 
суспільної свідомості, яка зайняла провідне місце у 
формуванні «жіночої історії». Описаний феномен 
ґендерної стереотипізації вважається історично 
сформованим і носить умовно ессенціальний 
характер, тому його важко піддати державному 
регулюванню. 

Окреслення парадигми формування ґендер-
ної політики органів публічного управління роз-
почнемо із огляду поняття «влади» із погляду 
ґендерної рівності. Закордонні вчені трактують 
даний підхід, як здатність жінок впливати на при-
йняття рішень та дії інших людей чи груп за умов 
чоловічого панування і навпаки [15], [16]. Пого-
джуючись із даною гіпотезою, вважаємо доціль-
ним під державною ґендерною політикою у сфері 
публічного управління розуміти діяльність влад-
них інститутів, націлену на досягнення паритет-
ного представництва чоловіків і жінок у органах 
публічної влади, а також забезпечення рівноправ-
ності їх впливу у прийнятті публічних рішень. 
У відповідності до даного підходу, до структур-
них елементів ґендерної політики органів публіч-
ного управління пропонуємо включити:

1. Політику регулювання оплати праці;
2. Політику працевлаштування та кар’єрного 

просування;
3. Політику освіти;
4. Політику врегулювання ґендерної сегрегації;
5. Політику забезпечення психологічної про-

тидії ґендерній дискримінації та сексизму.
У межах зазначеного переліку структурних 

елементів ґендерної політики у суспільстві можна 
прослідкувати набір відповідних ґендерних дис-
кримінант, перешкоджаючих паритетному пред-
ставництву жінок у сфері політики і публічного 
управління, серед яких Браткова В. В. виділяє:

− соціокультурні стереотипи, орієнтування 
жінок на сім’ю, виховання дітей і в значно меншої 
ступені на участь в політиці; 

− низький ступінь самооцінки, відсутність в 
життєвій стратегії великого прагнення у побудові 
кар’єри;
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− кризову ситуацію в економіці країни, 
падіння життєвого рівня великих сімей, руйну-
вання соціальної інфраструктури; 

− жорстку конкуренцію з боку чоловіків у 
боротьбі за значущі посади у владних структурах;

− відсутність у жінок необхідних навичок, 
робочих контактів і фінансових засобів для повно-
правної боротьби за кар’єрне просування [1].

Описаний комплекс бар’єрів у органах публіч-
ного управління чинить на працівниць значний 
психологічний тиск. Серед основних напрямків 
протидії варто виділити два типи стратегій пси-
хологічного захисту: пасивну та активну. Серед 
пасивних заходів можна виокремити тактику 
уникнення та заперечення наявності проблем, 
зокрема це відстороненість від спілкування у 
колективі, уникнення конфліктних ситуацій, тер-
пимість та прийняття фактів дискримінації як 
належного. До активних дій варто віднести дії, 
націлені на подолання фактів утиску жінок шля-
хом об’єднання, взаємодопомоги та протидії 
(рис. 1). Ефективними можуть бути також психо-
логічні тренінги та менторські програми, спрямо-
вані на організацію роботи в команді, розуміння 
процесів ґендерної рівності та ін. Також важливо 
підвищувати обізнаність із ґендерних питань 
серед політиків, релігійних діячів, лідерів громад 
і населення загалом, аби жінок не дискримінували 
на їхньому шляху до кар’єри. 

Акцентуємо увагу на малодосліджених фор-
мах ґендерної дискримінації, які також можуть 
мати місце у сфері публічного управління. До 
таких дискримінант віднесемо сексизм та ґен-

дерну сегрегацію. Цілком погодимось із змістов-
ністю формулювання поняття «сексизм» теоре-
тизованого Рекомендаціями Комітету Міністрів 
ради Європи як «будь-який акт, жест, візуальний 
прояв, вимовлені або написані слова, дія чи пове-
дінка, які базуються на думці про те, що людина 
або група осіб є гіршими від інших через свою 
стать» [14]. Отже, сексизм проявляється у діях, 
ставленні, а також вербальних і невербальних 
проявах емоцій, які мають наслідком дискриміна-
цію людей виключно на основі їх статевої ознаки. 
Можна стверджувати, що дане явище проявля-
ється на робочому місці публічного службовця 
через сфокусовані на працівника або групу пра-
цівників певної статевої приналежності прояви 
неповаги, принизливі коментарі або жарти, сек-
суальну об’єктивізацію, відверті зауваження, зне-
важливі коментарі про одяг, зовнішній вигляд а 
також бездіяльність та ігнорування таких проявів 
зі сторони інших [12].

Сексизм нерозривно пов’язаний з публічною 
владою, оскільки до тих, хто має владу, зазви-
чай ставляться прихильно, а до тих, хто не має 
влади, зазвичай дискримінують. Сексизм також 
пов’язаний зі стереотипами, оскільки дискри-
мінаційні дії або ставлення часто ґрунтуються 
на хибних переконаннях чи узагальненнях щодо 
статі, а також на розгляді ґендеру як релевантного 
там, де це не так. 

Поруч із сексизмом варто також виділити ґен-
дерну сегрегацію, яку можна охарактеризувати 
як тенденції стійкого розподілу чоловіків і жінок 
між різними сферами трудової діяльності. Тобто 

Рис. 1. Психологічна стратегія дискримінаційної стійкості у органах публічної влади

Джерело: сформовано автором
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в межах ґендерної сегрегації представники кож-
ної статі з різних причин зайняті на характерних 
видах робіт, тим самим створюючи дисбаланс 
представництва жінок і чоловіків в різних галузях 
та професіях. Інакше кажучи, відбувається про-
цес фемінізації одних і маскулінізації інших галу-
зей, професіонального набору цих галузей, що 
набуває виразу ґендерно-асиметричного напов-
нення професійного середовища через нерівно-
мірність розподілу чоловіків і жінок у певних 
професійних групах. Тобто сегрегація виступає 
причиною появи концентрації жінок або чолові-
ків у певній професійній, посадовій ти галузевій 
групі. Б. О. Логвиненко зазначає, що «проблема 
сегрегації тісно пов’язана із питаннями ґендер-
ної рівності та недопущенням дискримінації» [9]. 
Прислухаємось також до думки учених О. В. Іва-
щенко та О. М. Лободинської [7], які у іманент-
ній основі ґендерної сегрегації вбачають ґендерну 
асиметрію. Емпіричне фіксування такого явища у 
подальших дослідженнях дозволить проаналізу-
вати можливі причини його виникнення та конста-
тувати існування аспекту дискримінації у сфері 
публічного управління. Це дасть нам можливість 
і підставу сформувати пропозиції із розробки діє-
вої ґендерної політики органів публічного управ-
ління, в основі якої має стояти парадигма ґен-
дерної паритетності. У даному векторі наукового 
обґрунтування погоджуємось із думкою Є. В. Яро-
шенко [18], який трактує ґендерну паритетність у 
публічному управлінні як урівноважене, рівно-
правне представництво чоловіків і жінок в устано-
вах публічної влади, причому як державної, так і 
органів місцевого самоврядування, а також гаран-
тування однакової доступності громадян до орга-
нів публічної служби, що має відбуватися згідно 
з кваліфікацією та професійною підготовкою кан-
дидата, незалежно від його статі та з усуненням 
при призначенні на таку службу ґендерної нерів-
ності та недопущення ґендерної дискримінації 
при її проходженні. Враховуючи суб’єктну дуаль-
ність ґендерного питання, погодимось також із 
думкою В. Ф. Загурської-Антонюк, що проблему 
ґендерної рівності жінок і чоловіків неможливо 
викорінити, якщо зосереджувати увагу лише на 
проблемах однієї статі. Учена акцентує увагу на 
істотних відмінностях, які існують між жінками 
і чоловіками та обумовлюють прояви нерівно-
сті. Необхідно застосувати такий підхід, який би 
сфокусувався на перегляді практик і структур, 
які укорінюють різні види нерівності. Особливо 
це стосується розподілу праці, доступу до ресур-
сів та контролю над ними, а також можливостей 

брати участь у прийнятті різноманітних рішень. 
Тому перегляд ґендерних ролей і відносин можли-
вий тільки за умови участі у цьому процесі обох 
статей [2]. 

Повертаючись до питання теоретичного 
обґрунтування засад формування ґендерної полі-
тики органів публічного управління, варто від-
значити факт визнання Національним агентством 
України з питань державної служби того, що «без 
інтеграції ґендерного підходу в управління люд-
ськими ресурсами в органах публічної служби не 
можливе впровадження політики ґендерної рів-
ності загалом» [11]. Отже, основою формування 
концептуальних положень ґендерної політики 
органів публічного управління має стати інтегра-
ція парадигми ґендерної рівності у процес управ-
ління персоналом. Проте, варто відзначити, що 
державні службовці та посадові особи багатьох 
органів державної влади в Україні досі не розу-
міють тактики забезпечення ґендерної рівності 
у сфері своєї діяльності, що детермінує хаотич-
ність та контрефективність державних програм 
та планів дій [2]. Однак, варто відзначити і пози-
тивні зрушення у питаннях урегулювання ґен-
дерної рівності, у тому числі і в сфері публічного 
управління. Зокрема – доповнення Кодексу зако-
нів про працю переліком ознак, за якими заборо-
няється дискримінація у сфері трудових прав, де 
у ст. 2 забороняється будь-яка дискримінація «у 
сфері праці, зокрема порушення принципу рів-
ності прав і можливостей, пряме або непряме 
обмеження прав працівників залежно від раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, ґендерної ідентичності, сексу-
альної орієнтації, етнічного, соціального та іно-
земного походження, віку, стану здоров’я, інва-
лідності, підозри чи наявності захворювання на 
ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімей-
них обов’язків, місця проживання…» [8]. Від-
повідно до стандартів ЄС впроваджено поняття 
«ґендерної нерівності» у контексті ідентифікації 
незабезпеченої особи у ст. 1 Закону України «Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання» 
[4]. У сфері регулювання відносин проходження 
служби у ЗСУ був ухвалений Закон [3], за яким 
«жінки виконують військовий обов’язок на рівних 
засадах із чоловіками». У сфері освіти був при-
йнятий новий Закон України «Про освіту» [6], в 
який гарантує створення рівних умов доступу 
до освіти незалежно від віку, статі, раси, стану 
здоров’я та ін.. В новому Законі України «Про дер-
жавну службу» [5] серед принципів проходження 
державної служби закріплено забезпечення  
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рівного доступу до державної служби та заборону 
всіх проявів дискримінації.

Наступним етапом формування ґендерної полі-
тики органів публічного управління варто роз-
глядати інституційну трансплантацію політики 
ґендерного мейнстримінгу, яку проголосили сьо-
годні більшість країн ЄС. Даний процес є одним 
із основних засобів демократизації європейського 
суспільства у вигляді системної стратегії ство-
рення рівних можливостей для жінок і чоловіків 
та подолання ґендерної асиметрії в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства [13]. По суті, ґен-
дерний мейнстримінг у публічному управлінні 
варто трактувати як організацію, удосконалення, 
розробку та оцінку політичних процесів, з метою 
включення постулатів ґендерної рівності на всіх 
рівнях публічної влади. Це процес оцінки наслід-
ків для жінок і чоловіків будь-яких запланова-
них заходів, включаючи законодавство, політику 
чи програми, у всіх сферах і на всіх рівнях. Це 
спосіб зробити турботи та досвід жінок, а також 
чоловіків невід’ємним виміром розробки, впрова-
дження, моніторингу та оцінки політики та про-
грам у всіх політичних, економічних та суспіль-
них сферах, щоб жінки та чоловіки отримували 
однакову вигоду. Кінцевою метою реалізації ґен-
дерної політики органів публічного управління є 
досягнення ґендерної рівності на усіх рівнях.

Висновки. Підсумовуючи результати дослі-
дження, варто відзначити поширеність фактів ґен-
дерної дискримінації у сучасних суспільно-полі-
тичних відносинах. Прояви даних явищ знайшли 
відображення у сферах доступу до прийняття 
рішень, участі у представницьких органах, нерів-
ності у домогосподарствах, ґендерному розподілі 
праці (ґендерній сегрегації), сексисзмі, насиль-
стві у відношенні до жінок та ін. Особливо гостро 

відчувають ґендерну нерівність жінки у владі та 
публічному управлінні, що пояснюється присут-
ністю у соціумі атрибутивної ґендерної стереоти-
пізації. Публічне управління включає таку діяль-
ність, яка забезпечує ефективне функціонування 
всієї системи органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, тому особливо акту-
альним в урегулюванні ґендерної дискримінації 
є формування ґендерної політики органів публіч-
ного управління. Розширення участі жінок в полі-
тичному житті сучасного суспільства сприятиме не 
тільки реальному забезпеченню ґендерної рівності, 
в тому числі і в сфері політичної і управлінської 
діяльності, а й збагаченню інструментарію адміні-
стрування. Зокрема, мова йде про моделі консен-
сусної поведінки при вирішенні ключових питань. 
Важливими складовими політики ґендерної рівно-
сті у сфері публічного управління варто визначити 
врегулювання ґендерної сегрегації, регулювання 
оплати праці, працевлаштування та кар’єрне про-
сування, освіту та забезпечення психологічної 
протидії ґендерній дискримінації. Однак для забез-
печення вирішення поставлених завдань у націо-
нальному законодавстві не вистачає належної бази 
нормативно-правових актів, незважаючи на певні 
позитивні зрушення у даному напрямку. 

Інтеграція ґендерної проблематики у полі-
тику публічного управління передбачає інтегра-
цію ґендерної точки зору у підготовку, розробку, 
впровадження, моніторинг та оцінку політики, 
регуляторних заходів та програм витрат з метою 
сприяння рівності між жінками та чоловіками та 
боротьби з дискримінацією. Відповідно до цього, 
наступним етапом її розвитку варто розглядати 
інституційну трансплантацію політики ґендер-
ного мейнстримінгу, яку проголосили сьогодні 
більшість країн ЄС.
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Yaremenko O.I., Namazova Yu.I. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS 
OF SHAPING GENDER POLICY OF PUBLIC AUTHORITIES

The article is devoted to the scientific substantiation of conceptual approaches to the formation of gender 
policy in public administration, aimed at ensuring parity of women and men in the decision-making process.

It is predicted that the prolonged lack of adequate gender policy in the field of public administration may 
lead to an active confrontation of articles in socio-political life. An assessment of the theoretical foundations of 
modern state gender policy in Ukraine, resulting in the presence of traditional informal hierarchical norms and 
gender discrimination against women, which creates bias in assessing their abilities accompanied by negative 
expectations of performance. This fact is explained by the presence in society of historically formed attributive 
gender stereotyping, which is characterized by a conditionally essential nature, from which conclusions are 
drawn about the complexity of state regulation of these phenomena. It is recommended to take this into account 
when formulating gender policy in public administration.

The article forms a conceptual list of structural elements of gender policy of public administration bodies. In 
addition, a set of relevant gender discriminators that impede the equal representation of women in politics and 
public administration has been summarized. This list is supplemented by little-studied forms such as "sexism" 
and "gender segregation". It was determined that the set of described barriers in public administration bodies 
puts significant psychological pressure on their employees, which led to the addition of a set of components of 
gender policy as part of providing psychological counteraction to gender discrimination.

The basis for the formation of conceptual provisions of gender policy of public administration is the 
integration of the paradigm of gender equality in the process of personnel management. This policy vector is 
proposed to be implemented through the institutional transplantation of gender mainstreaming policy, which 
has been announced by most EU countries.

Key words: public policy, gender policy, gender equality, public administration, gender discriminators.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 В Україні, як і в інших провідних країнах світу ефективно реалізується стратегічний під-
хід до планування сталого розвитку територій. Насамперед, це пов’язано із значними пере-
вагами такого підходу для усіх зацікавлених осіб територіальної громади: мешканців, органів 
влади, бізнесу, освіти, медицини, громадських організацій тощо. Для кожної територіальної 
громади важливим є моделювання її майбутнього розвитку із високою якістю життя, рів-
ним доступом до наданих послуг та комфортними умовами проживання. Стратегія являє 
собою дорожню карту розвитку громади, що розробляється для досягнення важливих довго-
строкових цілей та сформованого бачення, враховуючи внутрішні сильні та слабкі сторони 
громади, зовнішні існуючі можливості та загрози, а також знижуючи рівень невизначеності 
майбутнього. У статті розкрито сутність понять «стратегічне управління», «стратегічне 
планування» та «стратегія розвитку» на рівні місцевого самоврядування. Зазначено основні 
відмінності стратегічного та поточного планування у громаді. Охарактеризовано особли-
вості та принципи розробки стратегії розвитку територіальної громади, до яких було від-
несено такі принципи: партнерство, життєздатність, інтеграція, інновація, інституційна 
пам’ять та субсидіарність. Узагальнено процес розробки стратегії розвитку територіаль-
ної громади через реалізацію п’яти основних етапів: організаційного, аналітичного, плану-
вального, консультативного та програмного. Проведено дослідження наявності стратегій 
розвитку у територіальних громадах Івано-Франківського району та встановлено, що тільки 
9 з 20 громад даного району мають розроблені та затверджені стратегії розвитку. Це є свід-
ченням того, що процес формування та впровадження стратегій розвитку територіальних 
громад триває та буде продовжуватись через свою необхідність та циклічність.

Ключові слова: стратегія, розвиток, стратегічне управління, стратегічне планування, 
територіальна громада, місцеве самоврядування.

Постановка проблеми. Найважливішим 
результатом процесу децентралізації є форму-
вання фінансово спроможних та самодостатніх 
територіальних громад, що мали б відповідні 
земельні, фінансові, людські, матеріальні та інші 
ресурси, що необхідні задля покращення забез-
печення потреб мешканців, якісного та опера-
тивного надання адміністративних та соціальних 
послуг, формування належних умов для сталого 
розвитку відповідних територій та раціонального 
використання бюджетних коштів. Формування 
спроможних територіальних громад в умовах 
повоєнного стану, певної невизначеності, мінли-

вості як внутрішніх, так і зовнішніх умов зумов-
лює пошук адекватних механізмів та інструментів 
розвитку шляхом використання наявного ресурс-
ного потенціалу та пошуку нових можливостей. 
Одним із найбільш дієвих інструментів реагу-
вання на зміни та нові виклики є формування та 
впровадження ефективної стратегії розвитку тери-
торіальної громади. Стратегія є одним із важли-
вих понять сучасної епохи [1], а стратегічне пла-
нування є процесом, що окреслює цілі та завдання 
установи, формулювання дій та розподіл ресур-
сів, що будуть направлені на досягнення постав-
лених цілей [2, с. 138]. Стратегія є дорожньою  
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картою до досягнення поставлених довгостроко-
вих цілей та втілення окресленого бачення.

Після об’єднання територіальної громади 
перед нею постає завдання у розробці власної дов-
гострокової траєкторії руху, враховуючи наявний 
потенціал, особливості регіону та існуючі мож-
ливості, а також зважаючи на ймовірні ризики. 
Проблема стратегічного планування у громадах 
проявляється у тому, що більшість голів і старост 
не мають фахових знань у розробці стратегії та 
повинні залучати до даного процесу відповідних 
експертів чи консультантів. Тому, процес страте-
гування є ускладненим та більш тривалим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості формування та впровадження стра-
тегії розвитку у територіальних громадах висвіт-
люється у працях таких українських науков-
ців як О. В. Берданова, Б. Б. Бец, М. М. Бриль, 
В. М. Вакуленко, О. С. Врублевський, О. В. Дан-
чева, Р. А. Оксентюк, В. М. Проданик, П. О. Саєнко, 
Н. В. Сментина, А. А. Фіалковська, А. М. Шинка-
рьов та ін. Проте, окреслене питання залишається 
не повною мірою систематизованим та потребує 
подальших досліджень.

Метою статті є дослідження особливостей 
стратегічного планування та його важливості для 
розвитку територіальних громад, аналіз процесу 
розробки стратегії та його систематизація.

Виклад основного матеріалу. Стратегічне 
управління було і буде важливим чинником успіш-
ного розвитку територіальної громади, кожна з 
яких повинна мати чітко сформульовані стратегії 
свого розвитку, виходячи із Державної стратегії 
регіонального розвитку. Ще більшої важливості 
формування та впровадження стратегії розвитку 
набуває в період післявоєнного стану. Це означає, 
що для тих територіальних громад, які уже мають 
розроблені та затверджені стратегії, необхідним 
буде їхній перегляд та коригування, а для тих, які 
ще їх не розробили – формування із врахуванням 
сучасних реалій. Величина внесених змін в уже 
діючі стратегії буде залежати від завданих руйну-
вань зі сторони російської федерації: від порівняно 
незначних – у західних та центральних областях 
України, до радикально нових стратегій розвитку – 
у деяких північних, північно-східних, східних та 
південних областях. У світовій практиці страте-
гічне управління є невід’ємним елементом регі-
онального управління, що дає змогу формувати 
умови перспективного розвитку, а також приймати 
поточні рішення, враховуючи стратегічні цілі.

В. Тертичка зазначає, що стратегічне управ-
ління у XXI столітті є особливо важливим, адже 

може використовувати не тільки досвід попере-
дніх поколінь, але й напрацювання сьогодення  
[3, с. 14]. На думку Н. В. Сментинової та А. А. Фіал-
ковської, які досліджують питання стратегічного 
планування місцевого розвитку, стратегічне управ-
ління являє собою процес прийняття та реалізації 
стратегічних рішень, в основі якого лежить стра-
тегічний вибір, що базується на вдалому поєднанні 
внутрішнього ресурсного потенціалу із зовніш-
німи можливостями та загрозами [4, с. 10]. Тобто, 
це певний процес з послідовних дій в напрямку 
формування та впровадження стратегії.

Стратегічне управління є основою та важли-
вим етапом всіх процесів розвитку життєдіяль-
ності держави та її територій, що включає цілі, 
ефективні засоби, методи та інструменти, необ-
хідні для досягнення цілей, а також встановлені 
індикатори досягнення поставлених цілей та 
завдань. Зазначимо, що публічне управління у 
частині місцевого розвитку має свої особливості 
та автономність в рамках суспільної системи на 
рівні територіальної громади.

Під категорією стратегічного планування роз-
витку територіальної громади В. М. Проданик та 
А. М. Шинкарьов розуміють «вибір цілей та орі-
єнтирів, визначення стратегії розвитку, що забез-
печують ефективність управління на рівні окремої 
громади» [5, с. 163]. Пріоритетом стратегічного 
планування є зниження рівня невизначеності май-
бутнього шляхом використання закономірностей 
та особливостей публічного управління.

У Методичних рекомендаціях щодо страте-
гічного планування в громадах, що сформовані 
за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» 
в рамках Проекту «Впровадження інструментів 
ефективного муніципального менеджменту та 
правнича допомога громадам» зазначено наступне 
трактування терміну «стратегічне планування», 
як «здійснення усвідомленого вибору: цілей; засо-
бів вирішення проблем (та/або реалізації можли-
востей); та бажаного «сценарію» подій (бажаної 
«траєкторії» змін) з можливістю свідомо впливати 
на цей «сценарій» протягом його реалізації» [6].

О. Берданова та В. Вакуленко зазначають, що 
«стратегічне планування розвитку територіаль-
них громад є системною технологією обґрунту-
вання й ухвалення найважливіших рішень щодо 
місцевого розвитку, визначення бажаного майбут-
нього стану громади і способу його досягнення, 
що базується на аналізі зовнішнього середовища 
громади і її внутрішнього потенціалу та поля-
гає у розробці узгоджених дій з метою втілення 
яких концентруються зусилля і ресурси основних 
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суб’єктів місцевого розвитку» [7, с. 5]. Процес 
стратегічного планування є довготривалим твор-
чим процесом, що передбачає реалізацію визначе-
ного алгоритму дій, що повинен забезпечити ста-
лість розвитку територіальної громади [8, с. 91].

Таким чином, стратегічне планування є части-
ною стратегічного управління. Варто зазначити, 
що стратегічне та довгострокове планування не є 
тотожними поняттями. Стратегічне планування 
передбачає процес планування від майбутнього до 
теперішнього, візуалізуючи майбутній стан гро-
мади та формуючи бачення (візію), а довгострокове 
планування являє собою планування від теперіш-
нього до майбутнього, тобто цілі розробляються 
виключно, виходячи із теперішніх умов функціо-
нування. Таке планування позбавлене мотивацій-
ного ефекту та використання потенціалу.

Якщо говорити про доцільність орієнтації орга-
нів місцевого самоврядування на стратегічне пла-
нування, то слід сказати, що саме воно дає можли-
вість перейти від парадигми функціонування до 
парадигми успішного розвитку. В основі такого 
планування лежить людський потенціал в якості 
територіальної громади, що спрямовує її діяль-
ність на задоволення запитів місцевих громадян 
та швидке реагування на виклики зовнішнього 
середовища. На рис. 1 наведемо порівняльну 
характеристику стратегічного та поточного пла-
нування у територіальній громаді.

Як бачимо з рис. 1, стратегічне планування 
реалізується через поточне планування, проте 
останнє не забезпечує належного розвитку тери-
торіальної громади та пошук нових можливостей 
й реалізацію прихованого потенціалу.

Стратегічний план є довгостроковою програмою 
(5-10 років) досягнення територіальною громадою 
самостійно сформованої місії. Під час розробки 
стратегії розвитку громади слід враховувати вну-
трішні сильні та слабкі сторони, а також зовнішні 
можливості та загрози. В першу чергу, вона повинна 
бути спрямована на нарощення конкурентних пере-
ваг та покращення привабливості інвестиційного 
клімату. З одного боку стратегія виступає як інстру-
мент досягнення поставлених цілей, а з іншого – як 
засіб зв’язку громади із ринковим середовищем.

На нашу думку, стратегія розвитку територіаль-
ної громади – це довгостроковий план, що окрес-
лює загальний вектор дій органів місцевої влади, її 
партнерів, представників бізнесу, освіти, мешкан-
ців та інших стейкхолдерів в напрямку поетапного 
досягнення поставлених цілей, основного бачення 
та виправдання існування сформованої місії гро-
мади. Стратегія розвитку є одним із найважливі-
ших документів територіальної громади.

Серед особливостей стратегії розвитку терито-
ріальної громади можна виокремити наступні:

1) акцентує увагу на ключових напрямках роз-
витку територіальної громади, що забезпечать 
досягнення успіху у майбутньому;

2) характеризується наявністю логічної деком-
позиції, що включає стратегічні, тактичні цілі та 
завдання для реалізації;

3) відображає основні конкурентні переваги 
громади по відношенню до ближнього та даль-
нього середовища;

4) є результатом праці усіх зацікавлених осіб у 
громаді, починаючи від органів місцевої влади та 
закінчуючи мешканцями громади;

Рис. 1. Основні відмінності стратегічного та поточного планування  
у територіальній громаді*

*Джерело: сформовано авторами на основі [4, с. 10].

 
 

Поточне планування

1. Спрямоване на підтримку 
існуючого стану громади.
2. Використовуються виключно 
реальні можливості.
3. Сконцентроване на вирішенні 
окремих завдань.
4. Незначна невизначеність, 
конкретність поточних завдань.

Стратегічне планування

1. Спрямоване на розвиток 
громади.
2. Окрім реальних, акцент 
робиться на пошуку нових 
можливостей.
3. Сконцентроване на досягненні 
поставлених цілей, інтегруюче.
4. Підвищена невизначеність.
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5) стратегія розвитку пов’язана із іншими 
документами стратегічного характеру [9, с. 596].

Стратегічний план розробляється задля вирі-
шення саме тих завдань, що повністю підтриму-
ються усією територіальною громадою. При роз-
робці більшості стратегій розвитку громад, до 
цього процесу залучаються мешканці громади, які 
беруть участь в опитуваннях, можуть бути учасни-
ками стратегічної робочої групи та брати участь у її 
засіданнях, готувати ідеї проєктних пропозицій та 
брати участь у громадському обговоренні проекту. 
Проте, є випадки, коли мешканців не залучають до 
процесу розробки стратегії. Це відбувається під час 
використання управлінського та експертного під-
ходу до підготовки даного документу. У першому 
випадку розробкою стратегії розвитку займаються 
виключно органи місцевої влади без залучення 
громадськості, у другому – розробкою займаються 
самостійно залучені експерти на замовлення орга-
нів місцевого самоврядування. На нашу думку, 
зазначені підходи не є ефективними, оскільки 
сформована у такий спосіб стратегія може не 
сприйматись мешканцями територіальної громади 
і її потрібно буде переробляти, або ж при експерт-
ному підході важко оцінити усі сильні та слабкі 
сторони громади, наявний потенціал та врахувати 
місцеву специфіку, від якої може залежати вектор 
розвитку територіальної громади.

Найефективнішим методом розробки стратегії 
залишається метод партнерства, що передбачає 

залучення громадськості на усіх етапах роботи над 
документом. При цьому до складу робочої групи 
входять представники різних сфер діяльності: біз-
несу, освіти, медицини, культури, громадських 
організацій, комунальної сфери тощо. Усі засідання 
проходять відкрито, розроблений проект стратегії 
виноситься на громадське обговорення.

До основних принципів розробки стратегії 
розвитку територіальної громади можна віднести:

1) партнерство – передбачає залучення до про-
цесу розробки усіх зацікавлених сторін: пред-
ставників влади, підприємців, освітніх закладів, 
медичних установ, мешканців тощо;

2) життєздатність, тобто розвиток порівняль-
них переваг, що визначаються за результатами 
проведення SWOT-аналізу;

3) інтеграція – передбачає активну участь 
усіх зацікавлених сторін в напрямку визначення 
завдань задля досягнення поставлених цілей;

4) інновація – забезпечує впровадження інно-
ваційних підходів до використання наявних 
ресурсів;

5) інституційна пам’ять – передбачає враху-
вання при розробці стратегії попередніх страте-
гічних документів;

6) субсидіарність – визначення стратегічних захо-
дів, починаючи із найнижчого рівня та використову-
ючи ресурси регіонального розвитку [10, с. 150].

Розробка стратегії розвитку територіальної 
громади повинна здійснюватись із врахуванням 

 
 

І етап. Організаційний: ініціювання розробки 
стратегії, формування робочої групи, складання 
плану-графіку роботи.

ІІ етап. Аналітичний: проведення соціально-
економічного аналізу громади, SWOT-аналізу, 
розробка сценаріїв розвитку, опитування громадян.

ІІІ етап. Планувальний: формулювання бачення та 
місії громади, розробка стратегічних, операційних 
цілей та завдань.

IV етап. Консультативний: проведення обговорень і 
консультацій із різними групами зацікавлених сторін.

V етап. Програмний: розробка плану заходів з 
реалізації стратегії, проведення моніторингу та 
оцінювання.

Рис. 2. Процес розробки стратегії розвитку територіальної громади*

*Джерело: сформовано авторами на основі [14]
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положень Національної економічної стратегії на 
період до 2030 року, що затверджена Постановою 
Кабінету Міністрів України № 179 від 03.03.2021 р. 
[11], Указу Президента України № 722/2019 «Про 
Цілі сталого розвитку України на період до 
2030 року» від 30.09.2019 р. [12], що є основою 
для розробки прогнозних проектів та програм-
них документів задля забезпечення збалансова-
ності економічного, соціального й екологічного 
напрямків сталого розвитку України, а також 
вимог Закону України № 2354-VIII «Про страте-
гічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 р. [13]. 
Окрім того, розроблена стратегія громади пови-
нна узгоджуватись із відповідною містобудівною 
документацією.

Процес розробки стратегії розвитку тери-
торіальної громади умовно можна розділити  
на 5 етапів (рис. 2).

Проаналізувавши різні літературні джерела, 
можемо підкреслити той факт, що зазначений 
процес розробки стратегії розвитку територіаль-
ної громади дещо відрізняється у різних методич-
них рекомендаціях, які сформовані за підтримки 
провідних країн світу та у публікаціях науковців. 
Тому, органи місцевого самоврядування можуть 
обирати різні підходи, адже алгоритм стратегу-
вання носить рекомендаційний характер.

Перші кроки в напрямку децентралізації в Укра-
їни розпочались із затвердженням у 2014 р. Кон-
цепції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні [15], 
враховуючи вимоги Європейської хартії місцевого 
самоврядування. У 2015 р. відбулась практична реа-
лізація важливих її положень із прийняттям Законів 
України «Про добровільне об’єднання територі-
альних громад» [16] і «Про співробітництво тери-
торіальних громад» [17], що покликані регулювати 
відносини, які виникають у процесі добровільного 
об’єднання територіальних громад, а також подаль-
шого приєднання до них. У 2015 р. добровільно 
об’єднались перші 159 територіальних громад [18], 
а станом на 2021 р. в Україні нараховується 1469 гро-
мад, що сформовані шляхом об’єднання сіл, селищ 
та міст. Відтак, протягом 2015-2021 рр. кількість 
територіальних громад зросла у 9,2 рази.

Зрозуміло, що станом на 2022 р. не всі тери-
торіальні громади мають розроблені страте-
гії розвитку, адже даний процес є громіздким і 
тривалим. Проаналізувавши наявність стратегій 
розвитку територіальних громад Івано-Франків-
ського району, який включає 20 таких громад, ми 
побачили, що не у всіх територіальних громадах є 
сформовані стратегії, а більшість із них перебуває 
на стадії розробки (табл. 1).

Таблиця 1
Наявність стратегій розвитку у територіальних громадах Івано-Франківського району*

Територіальна громада Наявність стратегії 
розвитку

Відсутність стратегії 
розвитку**

Більшівцівська селищна громада -
Богородчанська селищна громада -

Букачівська селищна громада +
Бурштинська міська громада +

Галицька міська громада -
Дзвиняцька сільська громада +
Дубовецька сільська громада -
Єзупільська селищна громада -
Загвіздянська сільська громада -

Івано-Франківська міська громада -
Лисецька селищна громада -

Обертинська селищна громада -
Олешанська сільська громада +
Рогатинська міська громада -

Солотвинська селищна громада +
Старобогородчанська сільська громада +

Тисменицька міська громада -
Тлумацька міська громада +

Угринівська сільська громада +
Ямницька сільська громада +

*Джерело: сформовано авторами за даними офіційних сайтів територіальних громад Івано-Франківського району.
**Стратегія відсутня або не опублікована на офіційному сайті громади.



Том 33 (72) № 2 2022130

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування

З табл. 1 бачимо, що тільки 9 територіальних 
громад мають розроблені та затверджені стратегії 
розвитку, а 11 – відсутні або перебувають на стадії 
розробки (рис. 1).

Процес розробки стратегій розвитку територі-
альних громад ще триває і буде продовжуватись, 
оскільки є систематичним та циклічним. На нашу 
думку, формуючи стратегію розвитку терито-
ріальної громади, слід враховувати дві важливі 
умови: розвиток територіальної громади пови-
нен реалізовуватись в напрямку покращення усіх 
сфер життєдіяльності: політичної, економічної, 
культурної, соціальної, екологічної тощо, а також 
до процесу розробки та впровадження стратегії 
варто залучати мешканців та інших зацікавлених 
осіб. Зазначений підхід забезпечить досягнення 
високого рівня ефективності та підвищить відпо-
відальність за реалізацію сформованої стратегії.

Висновки. Стратегічний підхід до управління 
уже тривалий час використовується в публічній 
сфері України, а з 2015 р. він поширився і на терито-
ріальні громади. В результаті децентралізації влади 
з’явилися нові спроможні територіальні громади, 
для яких досвід стратегічного планування у такому 
форматі є новим. Важливість удосконалення про-
цесу стратегічного планування у громадах важко 
переоцінити в умовах післявоєнного стану, клю-
човим аспектом якого є відбудова та відновлення 
їх життєдіяльності. Стратегічне планування розви-
тку громади передбачає формування майбутнього 
образу громади (бачення), визначення ключових 
стратегічних цілей та послідовних планів дій, що 
забезпечують досягнення поставлених цілей. Пер-
спективами подальших досліджень є розробка 
методики оцінки рівня ефективності стратегії роз-
витку територіальної громади.
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Рис. 3. Стан стратегій розвитку у територіальних громадах Івано-Франківського району*

*Джерело: сформовано авторами на основі табл. 1
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Boryshkevych I.I., Yakubiv V.V. PECULIARITIES AND IMPORTANCE OF DEVELOPING 
A TERRITORIAL COMMUNITY DEVELOPMENT STRATEGY

In Ukraine, as in other leading countries of the world, a strategic approach to sustainable development 
planning is being effectively implemented. First of all, this is due to the significant advantages of this approach 
for all stakeholders of the local community: residents, authorities, business, education, medicine, NGOs, 
etc. It is important for each territorial community to model its future development with a high quality of 
life, equal access to services and comfortable living conditions. The strategy is a community development 
roadmap designed to achieve important long-term goals and a vision, taking into account the community's 
internal strengths and weaknesses, external opportunities and threats, and reducing uncertainty about the 
future. The article reveals the essence of the concepts of “strategic management”, “strategic planning” 
and “development strategy” at the level of local self-government. The main differences between strategic 
and current planning in the community are noted. The peculiarities and principles of development of the 
strategy of development of the territorial community are described, which included the following principles: 
partnership, viability, integration, innovation, institutional memory and subsidiarity. The process of developing 
a strategy for the development of the territorial community through the implementation of five main stages: 
organizational, analytical, planning, advisory and program. A study of the existence of development strategies 
in the territorial communities of Ivano-Frankivsk district and found that only 9 of the 20 communities in this 
area have developed and approved development strategies. This is evidence that the process of forming and 
implementing strategies for the development of territorial communities continues and will continue due to its 
necessity and cyclical nature.

Key words: strategy, development, strategic management, strategic planning, territorial community, local 
self-government.
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ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена аналізу функціонування системи професійного навчання публічних 
службовців в Україні, огляду фінансування надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації 
публічних службовців, зокрема за державним замовленням, а також визначеннню пріоритет-
них середньострокових кроків подальшого розвитку системи підвищення кваліфікації на дер-
жавній службі та службі в органах місцевого самоврядування. Зокрема, визначено складові 
нормативно-правового забезпечення системи професійного навчання з підвищення кваліфі-
кації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 
та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Роз-
крито інституційну структуру системи професійного навчання з підвищення кваліфікації. 
Проаналізовано організацію підвищення кваліфікації публічних службовців за рахунок коштів 
державного бюджету упродовж 2018–2020 років. Визначено, що упродовж досліджува-
ного періоду спостерігалось поступове збільшення напрямів (тем) підвищення кваліфікації, 
навчання за якими фінансувалось за рахунок коштів державного бюджету. Така тенден-
ція обумовлена проведенням в Україні структурних реформ, що, в свою чергу, зумовлюють 
потребу в постійному навчанні осіб, уповноважених на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, за напрямами (темами) підвищення кваліфікації із загальних питань 
державного управління та місцевого самоврядування. Встановлено, що ринок освітніх послуг 
з професійного навчання досі залишається неконкурентним та доволі закритим для недер-
жавних суб’єктів надання освітніх послуг. Одна з причин – неузгодженість законодавчих та 
нормативно-правових актів щодо визначення форми власності закладів освіти, які мають 
право здійснювати освітню діяльність з професійного навчання за державним замовленням. 
Доведено, що розширення мережі суб’єктів надання освітніх послуг - закладів освіти, підпри-
ємств, установ, організацій будь-якої форми власності, що провадять освітню діяльність 
у сфері професійного навчання, дає можливість для публічних службовців більш широкого 
вибору форм, методів, видів програм підвищення кваліфікації. Запропоновано шляхи досяг-
нення основних пріоритетів діяльності держави у сфері професійного навчання публічних 
службовців на середньострокову перспективу.

Ключові слова: професійне навчання, державне управління, публічні службовці, підвищення 
кваліфікації, державна служба, ринок освітніх послуг.

Постановка проблеми. На сьогодні, досі 
залишається недосконалою система професій-
ного навчання в частині формування та розмі-
щення державного замовлення на підготовку та 
підвищення кваліфікації державних службовців 
і посадових осіб місцевого самоврядування, що 
стримує розвиток ринку освітніх послуг з підви-
щення кваліфікації, виникають нерівні умови для 
закладів освіти у сфері підготовки та підвищення 
кваліфікації різних форм власності. Як наслідок, 
державні службовці та посадові особи місцевого 
самоврядування не мають можливості повною 

мірою задовольнити потреби у підвищенні ква-
ліфікації, які передбачені нормативно-правовою 
системою, що регулює функціонування професій-
ного навчання публічних службовців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню у сфері реформування професій-
ного навчання публічних службовців присвячені 
наукові роботи Т. Доцевич, C. Kaлaшнiкoвої, 
Н. Ласної, Г. Єрмолаєвої, H. Гoнчapyк, H. Hижник, 
B. Kyцeнко, Г. Mocтoвого, O. Meльникoвої, 
Л. Пpoкoпeнкo, C. Cepьoгiна, B. Лyгoвого, 
Ю. Шарова, а також інших науковців та експертів  
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у сфері державного управління і освітньої  
політики. 

Так, організаційним аспектам підвищення 
кваліфікації державних службовців присвячене 
дослідження Т. Доцевич, в якому побудовано 
функціональну модель організації підвищення 
кваліфікації як процесу надання освітніх послуг, 
визначено основні процеси та їх складові (вхід, 
вихід, керування, механізм). Н. Ласна, Г. Єрмо-
лаєва визначили в дослідженні проблематику 
підвищення кваліфікації державних службов-
ців на сучасному етапі євроінтеграції України 
та проблемні питання підвищення кваліфікації 
фахівців органів влади. У роботах B. Лyгoвoгo, 
C. Kaлaшнiкoвoï, B. Kyцeнкa, Г. Mocтoвoгo, 
O. Meльникoвa, M. Miнeнкa, Г. Oпaнacюкa, 
O. Oбoлeнcькoгo досліджені питaння пpaвoвoгo 
забезпечення організації системи нaвчaння 
дepжaвниx cлyж6oвцiв.

Нeзвaжaючи нa aктивнi наукові пошуки в нaпpямі 
оптимізації cиcтeми пpoфeciйнoгo нaвчaння публіч-
них службовців, нa cьoгoднi зaлишaєтьcя не в повній 
мірі висвітлене питання економічних та організацій-
них аспектів функціонування системи професійного 
навчання публічних службовців в Україні, зокрема 
й окреслення середньострокових переспектив 
функціонування системи підвищення кваліфікації 
публічних службовців. 

Постановка завдання. Хapaктepиcтикa еко-
номічних та організаційних засад функціону-
вання cиcтeми пpoфeciйнoгo нaвчaння публічних 
cлyжбoвцiв в Укpaïнi. Дocягнeння мeти також 
зyмoвлюєтьcя нeoбxiднicтю виpiшeння тaкoгo 
зaвдaння як аналіз фінансування надання освіт-
ніх послуг з підвищення кваліфікації публічних 
службовців.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система професійного навчання з підвищення 
кваліфікації державних службовців, голів місце-
вих державних адміністрацій, їх перших заступ-
ників та заступників, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад ґрун-
тується на положеннях: Конституції України; 
Національної доктрини розвитку освіти України 
у ХХІ столітті; Законах України «Про державну 
службу», «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про 
статус депутатів місцевих рад», «Про службу в 
органах місцевого самоврядування»; «Стратегії 
реформування державного управління України на 
період до 2025 року», схваленої розпорядженням 
КМУ та Постанов КМУ. 

Статтею 48 Закону України «Про державну 
службу» визначено, що «професійне навчання 

державних службовців проводиться за рахунок 
коштів державного бюджету та інших джерел, не 
заборонених законодавством, через систему під-
готовки, перепідготовки, спеціалізації та підви-
щення кваліфікації, зокрема у сфері публічного 
управління та адміністрування, у встановленому 
законодавством порядку в навчальних закладах, 
установах, організаціях незалежно від форми 
власності, які мають право надавати освітні 
послуги, у тому числі за кордоном» [1].

Формування, розміщення і виконання держав-
ного замовлення на підготовку та підвищення 
кваліфікації державних службовців, голів місце-
вих державних адміністрацій, їх перших заступ-
ників та заступників, посадових осіб місцевого 
самоврядування здійснюється відповідно до 
постанови КМУ від 14.07. 1999 р. № 1262 “Про 
фінансове забезпечення підготовки і підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та органів вій-
ськового управління Збройних Сил” та Порядку 
розміщення державного замовлення на підго-
товку фахівців, наукових, науково-педагогічних 
та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів, затвердженого постано-
вою КМУ від 20.05. 2013 р. № 363.

Наведена інформація в таблиці 1 щодо фінан-
сування навчання за рахунок коштів державного 
бюджету свідчить, що система професійного 
навчання публічних службовців в Україні функці-
онує та на сьогодні є одним із чинників ефектив-
ного врядування та задоволення потреб у підви-
щенні кваліфікації.

Таблиця 1
Кількість напрямів (тем) за якими 

фінансувалось навчання за рахунок коштів 
державного бюджету та кількість осіб, 

що підвищили кваліфікацію за державним 
замовленням [3, с. 98–100]

Роки

Кількість осіб, 
що підвищили 

кваліфікацію за 
державним замовленням 

НАДС 

Напрями 
(теми)

підвищення 
кваліфікації

2018 30 391 18
2019 24 633 21
2020 44 304 28

Але фінансування за рахунок коштів дер-
жавного замовлення, на сьогодні, на жаль, не 
може задовольнити всіх потреб у професійному 
навчанні публічних службовців. В цьому аспекті, 
виникає ряд завдань з боку держави: збільшення 
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державного замовлення на фінансування профе-
сійного навчання з підвищення кваліфікації, що 
є вкрай проблемним через обмеження державних 
фінансових ресурсів, тому альтернативою може 
бути розширення можливостей з надання освіт-
ніх послуг з підвищення кваліфікації для закладів 
освіти та інших установ усіх форм власності, які 
проводять освітню діяльність з підвищення ква-
ліфікації, це створить передумови щодо розвитку 
ефективної інституціональної структури системи 
професійного навчання. Під час інформаційної 
онлайн-сесії «Формування конкурсних пропози-
цій закладами освіти – учасниками конкурсного 
відбору виконавців державного замовлення», 
голова НАДС підкреслила, що «одним із пріори-
тетних напрямів діяльності НАДС є створення 
сучасної, цілісної, мобільної та гнучкої системи 
професійного навчання, яка максимально забез-
печить підвищення рівня професійної компетент-
ності корпусу державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування» [4].

В Положенні про «Портал управління зна-
ннями», затвердженого Наказом НАДС № 209-19  
від 26.11.2019 зазначено, що «Портал призначений 
для: організації електронної взаємодії суб’єктів 
Порталу з метою забезпечення професійного роз-
витку державних службовців, голів місцевих дер-
жавних адміністрацій, їх перших заступників та 
заступників, посадових осіб місцевого самовряду-
вання, обміну практиками та досвідом» [5].

Започаткування роботи Порталу ініціювало 
розширення ринку надання освітніх послуг для 
публічних службовців шляхом можливості функ-
ціонування на цьому Порталі закладів освіти та 
інших організацій будь-якої форми власності, що 
провадять освітню діяльність у сфері професій-
ного навчання. Поряд з державними закладами 
вищої освіти та Регіональними центрами під-
вищення кваліфікації на ринку освітніх послуг 
функціонують недержавні заклади вищої освіти, 
що здійснюють освітні послуги з підвищення ква-
ліфікації. Онлайн-опитування на Порталі НАДС 
щодо практико-орієнтованого навчання та змісту 
програм відповідно до потреб у професійному 
навчанні, свідчать про досить високий рівень 
організації професійного навчання, які надають 
суб’єкти освітньої діяльності усіх форм власності 
(сайт Порталу управління знаннями НАДС).

Учасники професійного навчання, користую-
чись послугами Порталу управління знаннями, 
мають можливість самостійно обирати та реє-
струватися на програми підвищення кваліфікації, 
користуючись повною інформацію про напрями 
підвищення кваліфікації, джерела фінансування, 
форми навчання, перелік отриманих компетенцій 
після закінчення навчання. Також на Порталі здій-
снюється інформаційна підтримка усіх користува-
чів через отримання відповідей на запитання в про-

цесі вибору та реєстрації на програми підвищення 
кваліфікації, в свою чергу, провайдери-суб’єкти 
надання освітніх послуг, мають дотримуватися 
вимог та інструкцій щодо роботи на Порталі. 

Розширення мережі суб’єктів надання освітніх 
послуг - закладів освіти, підприємств, установ, 
організацій будь-якої форми власності, що про-
вадять освітню діяльність у сфері професійного 
навчання, дає можливість для публічних служ-
бовців більш широкої мобільності у виборі форм, 
методів, видів програм підвищення кваліфікації. 
Так, Класичним приватним університетом запо-
чатковано в 2021 році підвищення кваліфікації 
державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад за загаль-
ними короткостроковими програмами підвищення 
кваліфікації з напрямів запобігання корупції та 
забезпечення доброчесності, удосконалення рівня 
володіння державною мовою, державної політики 
цифрового розвитку, гендерної рівності, кому-
нікації та взаємодії, управління змінами (сприй-
няття змін), дотримання прав людини та протидії 
дискримінації, реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації влади. 
Програми підвищення кваліфікації включають 
різноманітні форми навчальної роботи: відео-
конференції, покази презентацій, лекції, групове 
обговорення, розв’язання ситуаційних завдань, 
самодіагностика, тестування та інше. В процесі 
навчання в особистому кабінеті на віртуальній 
аудиторії університету надається навчальний мате-
ріал (лекції, завдання, тести, тощо), за потребою 
слухачів проводяться індивідуальні консультації 
викладачів засобами спілкування у віртуальній 
аудиторії. Обсяг та зміст надання освітніх послуг 
визначається відповідною програмою підвищення 
кваліфікації, освітній процес забезпечується 
згідно розкладу занять навчальної групи. Класич-
ний приватний університет забезпечує здійснення 
внутрішнього моніторингу та оцінювання якості 
підвищення кваліфікації, зокрема проведення 
таких заходів: визначення принципів та проце-
дур забезпечення якості підвищення кваліфікації 
слухачів, здійснення моніторингу та періодичний 
перегляд програм підвищення кваліфікації, оці-
нювання рівня знань учасників освітнього про-
цесу шляхом проведення вхідного, поточного та 
підсумкового контролю, забезпечення різноманіт-
ними інформаційними ресурсами для ефективної 
організації освітнього процесу, у тому числі само-
стійної роботи слухачів, забезпечення публічності 
інформації про програми підвищення кваліфікації 
на інформаційному сайті, моніторинг рівня задо-
воленості учасників професійного навчання орга-
нізацією підвищення кваліфікації та інше.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Пріоритетами напрямами держав-
ної політики у сфері професійного навчання 
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публічних службовців на середньостроковий 
період є: удосконалення нормативно-правової 
бази для ефективного функціонування суб’єктів 
з надання освітніх послуг з підвищення квалі-
фікації, зокрема врегулювання законодавчих та 
нормативно-правових актів щодо визначення 
форми власності закладів освіти, які мають 
право здійснювати освітню діяльність з про-
фесійного навчання за державним замовлен-
ням; розвиток та оптимізація мережі закладів 
освіти, що забезпечують підвищення кваліфіка-
ції публічних службовців шляхом залучення до 

ринку з надання освітніх послуг суб’єктів усіх 
форм власності. 

Необхідно продовжити роботу з удосконалення 
механізмів забезпечення професійного розвитку 
публічних службовців шляхом утворення мотива-
ційної системи, що пов’язує результати навчання та 
розвиток службової кар’єри публічного службовця. 
Іншими словами, щоб знання, вміння, навички, які 
отримують публічні службовці за результатами 
професійного навчання мали практичну користь в 
професійній діяльності та стимулювали до подаль-
шого особистісного та кар’єрного зростання. 
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Kozar T.P., Pedak I.S. ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL ASPECTS 
OF FUNCTIONING OF THE PROFESSIONAL TRAINING SYSTEM 
FOR PUBLIC SERVANTS IN UKRAINE 

The article is devoted to the analysis of the functioning of the professional training system for public servants 
in Ukraine, the review of the financing the provision of educational services for civil servants, in particular 
by the state order, and the determination of priority medium-term steps for further development of the civil 
service system. The components of normative and legal support of the system of professional training for 
advanced training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local 
government officials and deputies of local councils are determined. The institutional structure of the system 
of professional training for advanced training is revealed. The organization of advanced training of public 
servants from the state budget during 2018-2020 is analyzed. It is determined that during the research period 
there was a gradual increase in areas (topics) of professional development, the training in which was funded 
from the state budget. This trend is due to the implementation of structural reforms in Ukraine, which, lead 
to required continuous training of persons who are authorized to perform the functions of state or local self-
government in areas (topics) of advanced training in general public administration and local self-government. 
It is established that the market of educational services for professional training still remains uncompetitive 
and quite closed to non-governmental entities which provide educational services. It is caused by inconsistency 
of legislative and regulatory acts on determining the form of ownership of educational institutions that have 
the right to carry out educational activities for professional training by state order. It is proved that the 
expansion of the network of entities of educational services - educational institutions, enterprises, institutions, 
organizations of any form of ownership, conducting educational activities in the field of professional training, 
allows public servants a wider choice of forms, methods, types of training programs. qualifications. Ways to 
achieve the main state priorities of the state in the field of professional training of civil servants in the medium 
term are proposed.

Key words: professional training, public administration, public servants, advanced training, civil service, 
market of educational services.
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
РЕФОРМИ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ТА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

У статті на основі використання компаративного аналізу досліджено наслідки адміні-
стративно-територіальної реформи у Львівській та Вінницькій областях. 

Розкрита сутність синергетичного підходу в аспекті розвитку об’єднаних територіаль-
них громад на новій територіальній основі. Означено, що перехід до сучасного стану тери-
торіальних громад, сформованих на новій територіальній основі, відбувся за певними зако-
номірностями та з особливостями, слугує основою базового та районного рівнів місцевого 
самоврядування. Встановлено, що цей перехід характеризується певними протилежними 
процесами: з одного боку добровільним створенням об’єднаних територіальних громад, а 
з іншого – примусовим шляхом не лише стосовно формування та закріплення адміністра-
тивно-територіальних одиниць первинного та вторинного рівнів держави, але й з одночас-
ною ліквідацією вже створених громад. 

За допомогою індикаторів: кратності адміністративно-територіальних одиниць, спів-
мірності окремих параметрів та морфометричності – охарактеризовано та проаналізо-
вано сучасний адміністративно-територіальний устрій Львівської та Вінницької областей, 
визначено його зміни, переваги та недоліки, наведено пропозиції щодо нівелювання існуючих 
диспропорцій.

Установлено, що за результатами проведеної адміністративно-територіальної реформи 
у Вінницькій області кількість районів змінилась радикальніше у порівнянні із Львівською.  
В обох областях виокремлено потужні однойменні райони, які за окремими досліджуваними 
критеріями щонайменше втричі, а то й більше, вирізняються поміж інших районів області. 
Встановлено наявність і найменших районів областей, різниця між якими та найбільшими за 
певними критеріями є разючою. 

Представлено динаміку умовного розподілу районів за кількістю об’єднаних територіаль-
них громад обох областей. Обґрунтовано, що загалом диспропорції між районами Вінниччини 
мають вужчий діапазон у порівнянні із Львівщиною. З метою нівелювання диспропорцій, про-
понується у межах центральних районів досліджуваних областей створення 2-3 районів, які 
б об’єднували близьку до середньої величини кількість територіальних громад.

Встановлено, що незважаючи на вимоги законодавства щодо визначення територій та 
адміністративних центрів нових територіальних громад, практично принципу морфоме-
тричності при визначенні районних центрів, за винятком Дрогобича – не дотримано.

Доведено, що сформований на сьогодні адміністративно-територіальний устрій обох 
досліджуваних областей не сприятиме розвитку ефективного місцевого самоврядування, 
високій якості надання управлінських послуг населенню, збалансованому розвитку територі-
альних громад навіть у межах одного району в силу означених диспропорцій.

Отже, процес ефективного становлення та розвитку об’єднаних територіальних гро-
мад на новій територіальній основі в Україні як складних соціально-економічних систем у 
часопросторовому вимірі, який з позицій сучасного синергетичного підходу мав би означати 
багатовекторність шляхів їхнього розвитку, наявність вибору альтернативних, що зумовлює 
незворотність еволюційних процесів місцевого самоврядування – не спрацював. 

Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територі-
альна реформа, індикатори, кратність адміністративно-територіальних одиниць, співмір-
ність параметрів, морфометричність, синергетичний підхід.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Розгляд становлення об’єднаних територіаль-
них громад (далі – ОТГ) на новій територіальній 
основі в Україні як складних соціально-економіч-
них систем у часопросторовому вимірі з позицій 
синергетичного підходу мав би означати багато-
векторність шляхів їхнього розвитку, наявність 
вибору альтернативних, що зумовлює незворот-
ність еволюційних процесів місцевого самовря-
дування. Обрання траєкторії його розвитку зале-
жить від вихідних умов елементів, що входять до 
системи місцевого самоврядування, зокрема пер-
винного його суб’єкта – об’єднаної територіаль-
ної громади.

Назрілою проблемою чергового етапу розви-
тку держави, що потребує нагального вирішення 
є завершення адміністративно-територіальної 
реформи. Неодноразово наголошувалось на роз-
митості та відсутності чітких індикаторів виокрем-
лення адміністративно-територіальних одиниць, їх 
належності до відповідних категорій та рівнів. 

Система адміністративно-територіального 
поділу України впродовж тривалого історичного 
періоду пройшла складний еволюційний шлях, 
окремі періоди якого формувалися як знизу, так 
і зверху, як стихійно, так і свідомо. Вважається, 
що проблеми адміністративно-територіального 
поділу та устрою належали до політичної катего-
рії та відображали інтереси правлячої верхівки, 
забезпечуючи зручну для неї систему управ-
ління. Проведена адміністративно-територіальна 
реформа (2020 р.) та децентралізація влади в Укра-
їні – не стали винятком, теоретико-методологічне 
підґрунтя якої до кінця не зовсім незрозуміле.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми адміністративно-територіального 
поділу та устрою неодноразово актуалізували 
у своїх публікаціях П.П. Білик, А.Б. Гетьман, 
М.Ф. Дмитрієнко, М.Д. Дністрянський, С.В. Куль-
чицький, Н.К. Попадюк, П.М. Ткачук, А.Ф. Тка-
чук, С.О. Телешун та інші науковці, у працях 
яких розглянуто устрій держави у політико-гео-
графічному вимірі, проаналізований статус окре-
мих адміністративно-територіальних одиниць, 
досліджено їх розвиток на певному етапі форму-
вання держави. Вартим уваги є потужне видання 
Я. Верменич (2009 р.), яка досліджувала адміні-
стративно-територіальний устрій в історичному 
розрізі, зокрема питання еволюції, сучасного 
стану та проблем реформування. Аналіз праць 
українських дослідників в означеній сфері дозво-
ляє стверджувати про необхідність дослідження 
теоретико-методологічних, практичних та право-

вих аспектів проведення адміністративно-терито-
ріальної реформи. 

Упродовж останніх років означену пробле-
матику у своїх публікаціях вивчали Є.Г. Кеба, 
В.П. Лещинський, В.М. Литвин, В.І. Лобунець, 
І.Й. Магновський, О.В. Стогова, О.В. Тур та ін. 
Проте, теоретико-методологічне підґрунтя про-
ведення адміністративно-територіальної реформи 
як і її наслідки, сучасні процеси становлення міс-
цевого самоврядування на новій територіальній 
основі досліджено недостатньо та фрагментарно. 

Виокремлення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Ще до проведення адміні-
стративно-територіальної реформи із застосуван-
ням відповідних індикаторів авторами проаналі-
зовано проєкти адміністративно-територіального 
поділу у Львівській та Вінницькій областях [7, 14] 
з обґрунтуванням їх переваг, недоліків та застере-
жень, з’ясовано особливості модернізації район-
ного рівня управління у Львівській області [8]. 
Утім, наслідки адміністративно-територіаль-
ної реформи, проведеної в Україні у 2020 р., як 
основи для становлення та розвитку спроможних 
ОТГ, зокрема на прикладі Львівської та Вінниць-
кої областей з позицій компаративістики, потре-
бують ґрунтовнішого дослідження. Такі розвідки 
зменшили б необґрунтовані спроби перегляду 
нових меж районів та / чи ОТГ, слугували б фор-
муванню відповідного теоретико-методологіч-
ного підґрунтя щодо визначення функціональ-
ності районів та їх відповідних органів публічної 
влади, оскільки результати адміністративно-тери-
торіальної реформи безпосередньо впливають на 
їх ефективність функціонування, зокрема органів 
місцевого самоврядування базового рівня.

Метою статті є за допомогою компаративного 
аналізу здійснити оцінювання ефектів адміні-
стративно-територіальної реформи на прикладі 
Львівської та Вінницької областей як основи для 
становлення системи місцевого самоврядування у 
складних соціально-економічних системах, керу-
ючись положеннями нової синергетичної пара-
дигми.

Виклад основного матеріалу. Мета адміні-
стративно-територіальної реформи – оптимізація 
територіальної організації влади та підвищення 
якості надання послуг. У правовому вимірі почат-
ковий її етап пов'язаний із прийняттям Концепції 
адміністративної реформи (1998 р.), її активні-
шої фази – Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації 
влади (2014 р.) [5], а також низки інших законо-
давчих та підзаконних актів, що триває дотепер.  
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Результатами цих змін мали б стати фінансова 
децентралізація, зміцнення позицій місцевого 
самоврядування. 

Верховною Радою України, нехтуючи відсут-
ністю закону «Про адміністративно-територі-
альний устрій України», 17.07.2020 р. прийнято 
постанову «Про утворення та ліквідацію районів» 
[13] у зв’язку з чим на 354 одиниці (у 3,6 рази) 
зменшилась їх кількість із 490 до 136 районів 
(17 – на непідконтрольній території). За даними 
соцопитування, проведеного у період 14 – 
19.08.2020 р. [10, с. 7], такий підхід підтримали 
лише 16,5% респондентів. Покликатись до вико-
ристання інструментарію локальної демократії у 
цій ситуації виявилось неефективно.

Синергетичний підхід в аспекті розвитку ОТГ 
полягає у з’ясуванні можливостей поєднання, 
кооперування та самоорганізації елементів сис-
теми місцевого самоврядування з метою вияв-
лення та посилення фундаментальної ролі само-
організації у цих динамічних відкритих системах. 
Перехід територіальних громад, сформованих на 
новій територіальній основі, до сучасного стану, 
який відбувся за певними закономірностями та 
з особливостями, слугує основою базового та 
районного рівнів місцевого самоврядування. Так, 
станом на лютий 2020 р. в Україні нараховува-
лося 1 045 ОТГ, ще 6,4 тис. громад не об’єдналися  
[10, с. 7]. За слабкої та фрагментарної ініціативи 
громад базового рівня, на центральному – при-
мусово були сформовані та закріплені адміністра-
тивно-територіальні одиниці первинного та вто-
ринного рівнів держави з одночасною ліквідацією 
як зазначають автори [10, с. 7] «120 вже добро-
вільно створених ОТГ у 2014-2019 рр.». 

Ефекти адміністративно-територіальної 
реформи проаналізовано на прикладі Львівської 
(табл. 1) та Вінницької (табл. 2) областей за допо-
могою таких параметрів: 

• кратності адміністративно-територіальних 
одиниць (кількість одиниць нижчого рівня, що 
припадають на одиницю відповідного вищого 
рівня);

• співмірності параметрів (кількості насе-
лення та площі; соціально-територіального потен-
ціалу; кількості територіальних громад, місцевих 
рад та населених пунктів) одного таксономічного 
рівня;

• морфометричності (особливості розмі-
щення адміністративних центрів).

Попри переваги проведеного укрупнення адмі-
ністративно-територіальних одиниць, недоліки 
цієї реформи є відчутними дотепер і у перспек-

тиві впливатимуть на рівень розвитку місцевого 
самоврядування в територіальних громадах. 
Донедавна в Україні кількість адміністративних 
сільських районів в області у співвідношенні 1:20  
була визначена як оптимальна. Такий кількісний 
районний поділ був у Запорізькій, Львівській, 
Хмельницькій та Черкаській областях до прове-
дення крайніх виборів. Проте, вже після прове-
деної реформи, у Львівській області, наприклад, 
на цій же територіальній основі сформовано 
лише 7 із 20 районів (менше на 13 одиниць або у 
2,8 разів). У Вінницькій області цей показник змі-
нився ще радикальніше: з 27 районів до 6 (менше 
на 21 одиницю або у 4,5 разів). До речі, така ж 
кількість – 27 адміністративних сільських районів 
до проведення виборів на новій територіальній 
основі була ще в Харківській області, де на сьо-
годні сформовано 7 районів.

За результатами виборів 25.10.2020 р. в Україні 
сформовано 123 районні ради (з них 7 – у Львів-
ській та 6 – у Вінницькій областях). Станом на 
01.11.2021 р. в Україні сформовано 1 469 ОТГ, з 
них у Львівській області – 73 та у Вінницькій – 63, 
які об’єднали мешканців 3 431 населеного пункту, 
відповідно 1 928 та 1 503.

Виборці 1 928 населених пунктів Львів-
ської області сформували 73 місцеві ради ОТГ, 
зокрема 39 міських, 16 селищних та 18 сільських. 
У Вінницькій області за кількістю переважають 
сільські (23) та селищні (22) ради попри 18 місь-
ких і складають 63 місцеві ради ОТГ. Примітним є 
те, що середня величина кількості територіальних 
громад на один район в обох областях є однакова, а 
тому районна рада, відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону 
«Про місцеве самоврядування в Україні» [12], 
представляє спільні інтереси 10-11 об’єднаних 
сільських, селищних та міських територіальних 
громад у межах повноважень, визначених чинним 
законодавством, а також повноважень, переданих 
їм відповідними місцевими радами. 

За кількістю населення Львівський район в 
межах області є найбільшим у 3,6 – 6,4 рази за 
інші, кожен з яких переважає граничну мінімальну 
кількість населення (150 тис.) [10, с. 5]. Вінниць-
кий район, який за цим же показником в 1,7 разів 
відстає від Львівського, у межах однойменної 
області також переважає у 2,7 – 4,5 рази інші 
сусідні райони області. Необхідно зауважити, що 
у Вінницькій області така діапазон диспропорцій 
за кількістю населення між центральним районом 
та сусідніми є значно меншим, ніж у Львівській. 
Водночас, два райони Вінниччини – Могилів-
Подільський та Тульчинський мають кількість 
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населення, максимально наближену до вказаної 
граничної величини. Середньозважена вели-
чина кількості населення районів Львівщини на 
104,03 тис. ос. переважає однотипний показник 
Вінниччини. 

Результати аналізу районів досліджуваних 
областей за площею є асиметричними. Так, най-
більший за цим показником Львівський район, 
який перевищує в 1,3-2,1 рази інші шість і більш 
як утричі – найменший Дрогобицький район 
Львівщини, лише на 0,56 тис. км2 перевищує 
середньозважене значення районів Вінниччини. 
Якщо порівнювати два найбільші райони обох 

областей за цим же показником, то Вінницький 
переважає Львівський в 1,4 рази, є найбільшим 
в області та відповідно вдвічі більшим від чоти-
рьох із шести районів Вінниччини. Практично, 
найменший за площею Жмеринський район 
(3,16 тис. км2) Вінниччини вдвічі більший за 
аналогічний за рангом район Львівщини – Дро-
гобицький (1,5 тис. км2). Середньозважена вели-
чина районів Львівщини за площею менша на  
1,29 тис. км2 у порівнянні із аналогічним показни-
ком районів Вінниччини.

Відповідно до виборчого законодавства, 
зокрема ст. 197 Виборчого Кодексу України (2019) 

Таблиця 1
Характеристика адміністративних районів Львівської області
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Дрогобицький 238,34 1,50 3,57 86 5 3 2 – 4 3 82 89
Золочівський 162,32 2,91 4,72 66 7 3 3 1 3 4 270 277
Львівський 1 158,03 4,97 57,55 – 23 10 4 9 12 9 510 531

Самбірський 226,19 3,26 7,37 76 11 7 1 3 7 4 275 286
Стрийський 326,10 3,84 12,52 72 14 7 3 4 7 6 279 292

Червоноградський 231,53 2,97 6,88 70 7 5 2 – 7 4 194 205
Яворівський 180,51 2,38 4,30 53 6 4 1 1 4 4 240 248

Всього 2 523,02 21,83 – – 73 39 16 18 44 34 1 850 1 928
Середньозваж. 360,43 3,12 13,84 70,5 10,4 5,6 2,3 2,6 6,3 4,9 264,3 275,4

Джерело: укладено авторами на основі [2, 9]

Таблиця 2
Характеристика адміністративних районів Вінницької області
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Вінницький 663,05 6,89 45,68 – 16 6 7 3 6 8 396 410
Гайсинський 241,48 5,67 13,69 94 14 3 4 7 3 5 256 264
Жмеринський 164,05 3,16 5,18 45 8 3 1 4 3 2 211 216

Могилів-Подільський 145,05 3,23 4,68 120 7 2 3 2 2 3 190 195

Тульчинський 155,42 3,86 5,99 85 9 1 6 2 1 8 180 189
Хмільницький 187,58 3,70 6,94 63 9 3 1 5 3 3 223 229

Всього 1 556,63 26,51 – – 63 18 22 23 18 29 1 456 1 503
Середньозваж. 259,4 4,41 13,69 81,4 10,5 3 3,7 3 3 4,8 243 250

Джерело: укладено авторами на основі [1, 4]
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[3], кількісний склад депутатського корпусу орга-
нів місцевого самоврядування корелюється із 
чисельністю виборців територіальних громад від-
повідного району, області. Утім, урахування лише 
чисельності виборців – не зовсім вдалий критерій, 
тому соціально-територіальний потенціал адміні-
стративних районів областей, який на думку нау-
ковців [6, c. 125], мав би слугувати основою фор-
мування організаційно-функціональної структури 
місцевого самоврядування, також неоднознач-
ний, хоча і дещо згладжує наявні диспропорції. 
Найвищий показник соціально-територіального 
потенціалу у межах Львівщини властивий Львів-
ському району (57,55), який фактично перевищує 
в 4,6 разів другий за цим параметром Стрийський 
район і в 16 разів – аналогічний показник Дрого-
бицького району. Водночас Львівський район за 
соціально-територіальним потенціалом перева-
жає в 1,2 рази Вінницький (45,68), який у 3,3 рази 
перевищує другий за цим індикатором Гайсин-
ський район і у 9,8 разів – аналогічний показник 
Могилів-Подільського. 

Незважаючи на те, що головні райони обох 
областей кардинально вирізняються, розрахунок 
середньої величини соціально-територіального 
потенціалу районів Львівщини та Вінниччини 
істотно не відрізняється (на 0,15 од.). Аналізуючи 
загальний соціально-територіальний потенціал 
обох областей у порівнянні з 2009 р. констатуємо 
його зниження, хоча із різними темпами, зокрема 
Львівщини (з 55,99 до 55,08) на 1,6 % та Віннич-
чини (з 44,69 до 41,27) на 7,7 %.

Райони досліджуваних областей за кількістю 
місцевих рад та ОТГ, як нових адміністративно-
територіальних утворень, дуже строкаті, не див-
лячись на те, що середня величина їх кількості 
знаходиться у межах 10-11 од. У табл. 3 пред-
ставлено умовний розподіл районів за кількістю 
об’єднаних територіальних громад.

Аналіз результатів, поданих у таблиці 3, засвід-
чує вищий ступінь диспропорції розподілу громад 

Львівщини (від 5 до 23) по районах у зіставленні 
з Вінниччиною. У Львівській області, зокрема 
в однойменному районі, який охоплює значно 
більшу кількість ОТГ (23) у порівнянні з сусід-
німи районами області, порушено принцип крат-
ності адміністративно-територіальних одиниць 
(1:10). Загалом в області переважає група райо-
нів (4) з кількістю 5-7 ОТГ. З огляду на це та з 
метою нівелювання диспропорцій, у межах Львів-
ського району можна було б створити окремих 
2-3 райони, які б об’єднували близьку до серед-
ньої величини кількість територіальних громад.

Вінницький і Гайсинський райони Віннич-
чини охоплюють практично в 1,5-2 рази більшу 
кількість територіальних громад у порівнянні 
з іншими районами області, що також порушує 
означений принцип кратності адміністративно-
територіальних одиниць (1:10). Проте діапазон 
їх є значно вужчим (від 7 до 16) у зіставленні із 
Львівською областю. Аналогічна пропозиція 
щодо виокремлення у кожному з указаних най-
більших районів по два – зменшило б наявні дис-
пропорції і за іншими показниками.

У таблицях 1 та 2 представлена динаміка роз-
поділу населених пунктів за їх кількістю та ста-
тусом на прикладі досліджуваних районів облас-
тей. Так Львівський район за загальною кількістю 
населених пунктів майже в 6 разів переважає 
Дрогобицький і в 1,8-2,6 разів – п’ять інших райо-
нів. Кількість сільських населених пунктів Львів-
ського району у 6,2 рази є більшою у порівнянні із 
Дрогобицьким, а також більшою в 1,8-2,6 разів від 
інших районів і майже вдвічі вищою від середніх 
показників.

За загальною кількістю населених пунктів 
Вінницький район також як і Львівський домі-
нує, переважаючи сусідні райони в 1,6-2,2 рази. 
Кількість сільських населених пунктів Вінниць-
кого району є також удвічі більшою в порівнянні 
із Тульчинським та Могилів-Подільським райо-
нами і теж значно вищою від середніх показників. 

Таблиця 3
Динаміка розподілу кількості об’єднаних територіальних громад 

районів Львівської та Вінницької областей

№
з/п Групи районів із відповідною кількістю ОТГ

Львівська Вінницька
Кількість

ОТГ районів ОТГ районів
1 Нижче середньої величини 5-7 4 7, 8 2
2 Найближче до середньої величини 11, 14 2 9 2
3 Вище середньої величини 23 1 14, 16 2
4 Всього 73 7 63 6
Джерело: укладено авторами на основі [1, 2]
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Частка міст та селищ міського типу Львівського 
району становить 4,0 % (78 од.) від загальної 
кількості населених пунктів Львівщини та є дещо 
вищою у порівнянні з Вінницьким районом, що 
становить відповідно 3,1 % (47 од.).

Аналіз особливостей розташування районні 
центри областей за показником морфометрич-
ності говорить про таке. З одного боку, віддале-
ність райцентрів Львівщини від обласного центру 
(min – 53 км і max – 86 км) вказує на відсутність 
порушень теорії центральних місць, відповідно 
до якої оптимальний радіус обслуговування тери-
торії обласними центрами становить 90-100 км. 
З іншого – порушення принципу морфометрич-
ності властиве всім визначеним на сьогодні рай-
центрам області за винятком Дрогобича. 

Оцінка райцентрів у Вінницькій області за цим 
же показником морфометричності засвідчує дещо 
ширший його діапазон (min – 45 км і max – 120 км) 
і водночас значну віддаленість від обласного цен-
тру одного з найменших районів області та відпо-
відно його адмінцентру – м. Могилів-Подільський 
(120 км), указуючи на порушення теорії централь-
них місць. Нехтування показником морфометрич-
ності властиве також усім визначеним на сьогодні 
районним центрам Вінницької області. 

Закон України «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо визначення тери-
торій та адміністративних центрів терито-
ріальних громад» [11] (2020 р.) вважають 
«основою для запуску механізму примусового 
об’єднання територіальних громад в Україні» 
[10, с. 6]. Положеннями цього закону доповнено 
ст. 1 Закону «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» [12] абзацом 25 стосовно сутності адміні-
стративного центру територіальної громади, що 
тлумачиться як «населений пункт (село, селище, 
місто), що має розвинену інфраструктуру і, як 
правило, розташований найближче до географіч-
ного центру території територіальної громади та в 
якому розміщується представницький орган міс-
цевого самоврядування територіальної громади». 
Про низький рівень розвитку інфраструктури 
сільських і селищних ОТГ – відомо. Водночас 
принцип розташування якомога ближче до геогра-
фічного центру території ОТГ – як того вимагає 
закон, не дотримано. 

Це означає, що мешканці територіальних гро-
мад, які втратили такий статус під примусом, 
стали ще віддаленішими від новоствореного цен-
тру ОТГ, а їх території – деградуватимуть при-
швидшеними темпами. Тут уже не йдеться про 
недоступність послуг для мешканців віддалених 

громад у райцентрах, що теж є проблематичним, 
а про можливість виживання вже у новоствореній 
ОТГ за умов низького рівня соціально-економіч-
ного розвитку, транспортної інфраструктури та 
інтернет-мереж. Сумнівним є також і спромож-
ність новоутворених адмінцентрів упоратись 
зі складністю не лише нових адміністративних 
навантажень, але й розподілом ресурсів, збалан-
сованого розвитку громад тощо. 

Проаналізовані ефекти реформи не сприяти-
муть запровадженню повсюдного ефективного 
місцевого самоврядування та високої якості 
надання управлінських послуг навіть у межах 
одного району чи області. Протестні настрої чле-
нів сільських громад проти приєднання 15-ти міст 
і сіл до Львівської ОТГ, які були ще до початку 
проведення виборів, мають продовження дотепер. 
Це означає, що зважаючи на необхідність укруп-
нення районів з одного боку, проведення адміні-
стративно-територіальної реформи без достат-
ньо обґрунтованого теоретико-методологічного 
підґрунтя, пояснює наявні спроби перегляду її 
результатів. Чи будуть Малехів, Дубляни чи Рясне 
Руське самостійними адміністративно-терито-
ріальними одиницями чи у складі Львівської чи 
іншої ОТГ – питання не лише часу, але й право-
вого регулювання та рішень судів. 

Висновки з дослідження та перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. Узагаль-
нення статистичних відомостей за низки показни-
ків вказує на відсутність одного чи декількох кри-
теріїв, які стали б основою виокремлення районів 
у межах області. Великі диспропорції щодо кіль-
кості населення чи площ районів в межах однієї 
області, входження до районів міст обласного 
значення уможливлюють різнотлумачення щодо 
функціональності органів публічної влади район-
ного рівня. Результати проведених досліджень 
засвідчують велику контрастність адміністра-
тивних районів як Львівщини, так і Вінниччини 
за різними показниками, вже навіть після прове-
дення адміністративно-територіальної реформи 
2020 р., що не може бути позитивним як у соці-
ально-економічному, так і в політико-управлін-
ському аспектах. У перспективі «великого пере-
селення», що відбулось унаслідок російського 
вторгнення в Україну, домінування центральних 
Львівського та Вінницького районів досліджува-
них областей значно посилиться, що є небажаним 
та недоцільним з огляду на екологічні, соціальні, 
управлінські та інші чинники.

Отже, керуючись положеннями нової синер-
гетичної парадигми – теорії самоорганізації, 
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необхідно виходити з того, що існуючим тери-
торіальним громадам як складноорганізованим 
соціально-економічним системам не можна було 
примусово нав’язувати шляхи їхнього розвитку, 
чи створювати для них заздалегідь нерівноцінні 
умови, закладаючи прокрустове ложе офіцій-
ної адміністративно-територіальної реформи, а 
краще з метою прискорення їх еволюції – продо-

вжувати державну політику, активізуючи її щодо 
розуміння, сприяння власним тенденціям станов-
лення та розвитку громад, виведення їх на шлях 
ефективної самоорганізації, що вже було започат-
ковано і мало свої паростки.

Перспективами подальших досліджень має бути 
виявлення негативних ефектів адміністративно-
териоріальної реформи в інших областях України.
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Lazor O.D., Lazor O.Ya. EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE ADMINISTRATIVE-
TERRITORIAL REFORM ON THE EXAMPLE OF LVIV AND VINNYTSIA REGIONS

The article examines the consequences of administrative-territorial reform in the Lviv and Vinnytsia regions 
based on the use of comparative analysis. 

The essence of the synergistic approach in the aspect of the development of amalgamated territorial 
communities on a new territorial basis is revealed. The study indicates that the transition to the current 
state of territorial communities formed on a new territorial basis, took place according to certain laws and 
features, serves as the ground of the basic and district levels of local self-government. It is established that 
this transition is characterized by certain opposite processes: on the one hand, the voluntary creation of 
amalgamated territorial communities, and on the other hand, by forced means not only in relation to the 
formation and consolidation of administrative-territorial units of the primary and secondary levels of the state, 
but also with the simultaneous liquidation of already created communities. 

With the help of such indicators as multiplicity of administrative-territorial units, proportionality of 
individual parameters and morphometry – the modern administrative-territorial structure of the Lviv and 
Vinnytsia regions is characterized and analyzed, its changes, advantages and disadvantages are determined, 
and proposals for leveling existing imbalances are given.
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The article shows that according to the results of the administrative and territorial reform in the Vinnytsia 
region, the number of districts has changed more radically compared to the Lviv region. In both regions, there 
are powerful districts of the same name, which, according to certain criteria studied, differ at least three or 
even more times from other districts of the region. The presence of the smallest districts of the regions is also 
established, the difference between which and the largest according to certain criteria is striking. 

The dynamics of the conditional distribution of districts by the number of amalgamated territorial 
communities of both regions is presented. It is proved that in general, the disproportions between the districts 
of the Vinnytsia region have a narrower range compared to the Lviv region. In order to level the disparity, 
it is proposed to create 2-3 districts within the central districts of the studied regions, which would unite the 
number of territorial communities close to the average value.

The study has established that despite the requirements of the legislation on the definition of territories and 
administrative centers of new territorial communities, practically the principle of morphometry in determining 
district centers, with the exception of Drohobych, is not observed.

There are proofs that the current administrative-territorial structure of both studied regions will not 
contribute to the development of effective local self-government, high quality of providing managerial services 
to the population, and balanced development of territorial communities even within the same district due to 
these discrepancies.

So, the process of effective formation and development of amalgamated territorial communities on a new 
territorial basis in Ukraine as complex socio-economic systems in the time and space dimension that from 
the standpoint of a modern synergistic approach should mean multi-vector ways of their development, the 
presence of a choice of alternative ones, which determines the irreversibility of the evolutionary processes of 
local self-government failed to work. 

Key words: administrative-territorial structure, administrative-territorial reform, indicators, multiplicity 
of administrative-territorial units, proportionality of parameters, morphometry, synergistic approach.
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
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Національний університет цивільного захисту України

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

У статті комплексно досліджено та висвітлено становлення загальнотеоретичних засад 
реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки туристичної сфери на прикладі 
порівняльного аналізу вітчизняного та закордонного досвіду.

Автором зроблено висновок, що виокремлення організаційно-управлінських моделей управ-
ління сферою туризмом засвідчило, що саме держава, в контексті управлінської діяльності 
відіграє головну роль у перетворенні туризму у розвинену та високоприбуткову галузь наці-
ональної економіки, що набуває вираження у вигляді формування нормативно-правової бази, 
вивчення та оцінки рекреаційних ресурсів країни, створення комплексних програм розвитку 
туризму, а найголовніше – інвестування бюджетних та позабюджетних коштів у розви-
ток туристичної інфраструктури. В той же час, приватно-підприємницька сфера навіть у 
країнах з високорозвиненою економікою не здатна без активної допомоги держави зробити 
ефективним розвиток туризму, який у переважній своїй частині розглядається як ключо-
вий сектор економіки, який саме на перших етапах свого становлення бере основну частину 
бюджетних асигнувань на себе і лише після виведення її в одну з високоприбуткових галузей 
переходить до часткового фінансування. При цьому фінансування просування національного 
туристичного продукту за кордоном залишається прерогативою держави.

Акцентовано увагу на тому, що незважаючи на те, що туризм є діяльністю, що підтри-
мується переважно приватною ініціативою, держава традиційно відігравала істотну роль 
у його розвитку. Суспільство потребує державного захисту та регулювання відповідних сус-
пільних відносин, як інституту підтримки порядку та вирішення внутрішніх суперечок та 
конфліктів, а також як інструментарію для розробки законів та забезпечення їх виконання, 
вирішення соціальних проблем тощо. 

Ефективне функціонування туристичного комплексу неможливе без втручання державних 
структур, відповідальних за його розвиток, що здійснюють планування, регулювання, коор-
динацію та контроль, відтак, для цього розробляється та реалізовується державна полі-
тика у сфері туризму, яка й визначає дії держави у сфері розвитку туризму на поточний 
момент та на тривалий період часу, а отже, є комплексом напрямків поточної та довготри-
валої політики. Внаслідок чого, постає очевидним, що туристична сфера є одним із напрямів 
соціально-економічної політики держави, яка націлена на зміцнення економіки туризму та 
підвищення економічної ефективності цієї галузі, яка, серед іншого, й забезпечує доступ до 
фінансових засобів, землі та кваліфікованого персоналу та гарантує при цьому тезу про те, 
що туризм розвивається на користь всього суспільства. Окрім того, запропоновано певні 
наукові судження та результати, які характеризуються новизною в окресленому предметі 
дослідження. 

Ключові слова: державне управління, безпека, туризм, туристична діяльність, управління 
у сфері туризму.
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Постановка проблеми. Незважаючи на те, що 
туризм є діяльністю, що підтримується переважно 
приватною ініціативою, держава традиційно віді-
гравала істотну роль у його розвитку. Суспільство 
потребує державного захисту та регулювання від-
повідних суспільних відносин, як інституту під-
тримки порядку та вирішення внутрішніх супер-
ечок та конфліктів, а також як інструментарію для 
розробки законів та забезпечення їх виконання, 
вирішення соціальних проблем тощо. Ефективне 
функціонування туристичного комплексу немож-
ливе без втручання державних структур, відпо-
відальних за його розвиток, що здійснюють пла-
нування, регулювання, координацію та контроль, 
відтак, для цього розробляється та реалізовується 
державна політика у сфері туризму, яка й визначає 
дії держави у сфері розвитку туризму на поточ-
ний момент та на тривалий період часу, а отже, й 
є комплексом напрямків поточної та довготрива-
лої політики. Внаслідок чого, постає очевидним, 
що туристична сфера є одним із напрямів соці-
ально-економічної політики держави, яка наці-
лена на зміцнення економіки туризму та підви-
щення економічної ефективності цієї галузі, яка, 
серед іншого, й забезпечує доступ до фінансових 
засобів, землі та кваліфікованого персоналу та 
гарантує при цьому тезу про те, що туризм розви-
вається на користь всього суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-прикладні аспекти дослідження орга-
нів та установ управлінської та державницької 
діяльності, їх системи та компетентностей досить 
часто привертали увагу вітчизняних та закордон-
них вчених, зокрема таких як В. Александров, 
В. Биркович, О. Білотіл, І. Валентюк, С. Дітков-
ська, С. Домбровська, Л. Івашина, Є. Козлов-
ський, П. Мельник, Н. Свірідова, Г. Старостенко, 
Л. Томаневич, І. Школа, Е. Щепанський та інші. 
Водночас, проблематика визначення загальноте-
оретичних засад реалізації державної політики у 
сфері забезпечення безпеки туристичної сфери, в 
тому числі, у контексті компаративістського син-
тезу вітчизняного та закордонного досвіду ще не 
отримала належного доктринального та комплек-
сного обґрунтування.

Внаслідок чого метою даної статті є наукове 
обґрунтування та дослідження становлення 
загальнотеоретичних засад реалізації державної 
політики у сфері забезпечення безпеки турис-
тичної сфери на прикладі порівняльного аналізу 
вітчизняного та закордонного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Дослідженню 
поняття «туризм» присвячена велика кількість 

напрацювань видатних науковців як вітчизняного 
так і зарубіжного простору, а саме: О. Бейдика, 
О. Білотіла, М. Біржакова, М. Жукової, І. Зоріна, 
М. Кабушкіна, В. Квартальнова, В. Кифяка, Р. Кожу-
хівської, О. Любіцевої, М. Мальської, Є. Писа-
ревського, Д. Стрігунової, Т. Сокола, В. Худо, 
В. Цибуха, І. Школи, Е. Щепанського та інших. 

Слід також зауважити, що над створенням єди-
ного міжнародного термінологічного стандарту 
щодо визначення даної категорії щорічно працю-
ють різноманітні організації, основні серед яких: 
Ліга Націй, Організація Об’єднаних Націй, Всес-
вітня туристична організація, Організація еконо-
мічного співробітництва та розвитку тощо [1, c. 18]. 
Найбільш авторитетною є створена у 1975 р. в 
системі ООН – міжнародна спеціалізована орга-
нізація – ВТО – всесвітня туристична організація 
(UNWTO), уповноважена сприяти розвитку відпо-
відального, стійкого і загальнодоступного туризму 
[2, c. 80]. До складу ВТО входять 159 країн, 6 асо-
ційованих членів, два постійних спостерігача і 
понад 500 членів-партнерів. Дійсними членами є 
держави, їхні урядові заклади; асоційованими – 
території, що не мають зовнішньополітичної само-
стійності; що приєдналися – міжнародні і націо-
нальні організації, туристичні асоціації і компанії, 
а також компанії, пов’язані з туризмом (авіаційні 
й інші транспортні компанії, туроператори, тура-
генти, готельні і ресторанні асоціації, видавничі 
компанії, навчальні і дослідницькі інститути, міс-
цеві і регіональні туристичні ради). Діяльність ВТО 
охоплює всі аспекти міжнародного туризму: пра-
вові, адміністративні, економічні, фінансові, соці-
альні, екологічні, статистичні, технічні, кадрові 
[3, c. 44]. Україну прийнято дійсним членом до 
Всесвітньої туристської організації (ВТО) у 1997 р.,  
а у вересні 1999 р. на 13-й Генеральній асамблеї ВТО 
у м. Сантьяго (Чилі) обрано до керівного органу 
ВТО – Виконавчої ради. Вступ України до ВТО 
поклав на неї зобов’язання виконувати рішення  
Генеральних асамблей і конференцій цієї міжна-
родної організації.

Вивчення досвіду різних країн показує, що 
розвиток туризму багато в чому залежить від 
того, як на державному рівні сприймається ця 
галузь. Будь-яка держава для того, щоб отриму-
вати від туристичної індустрії доходи до бюджету, 
повинна спочатку вкладати кошти у розвиток 
інфраструктури, підготовку програм розвитку 
туризму на різних територіях, навчання кадрів для 
роботи у сфері туризму, а також займатися орга-
нізацією просування національного туристичного  
продукту на різних ринках. 
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Слід розуміти, що приватний сектор ніколи не 
зможе покрити потреби у великих інвестиціях, які 
необхідні для розвитку інфраструктури туризму 
(готелі, транспортні комунікації, підприємства 
харчування та ін.), відтак, тут необхідна допомога 
держави, яка може взяти на себе вирішення бага-
тьох питань, пов’язаних із розвитком туристич-
ної індустрії. Ті країни світу, які пішли шляхом 
державної підтримки туризму, сьогодні мають 
від нього значну експортно-імпортну статтю тор-
гового балансу (Франція, Іспанія, Італія, Греція, 
Туреччина, Єгипет та ін.). Особлива роль нале-
жить законодавству, яке у цих країнах детально 
визначає взаємовідносини між виробниками та 
споживачами туристичних послуг, що є дуже важ-
ливим для стабільного розвитку цієї галузі. 

В даний час фахівці виділяють три моделі 
управління індустрією туризму за кордоном 
[4, с. 43-44]. Перша модель передбачає наяв-
ність сильного та авторитарного міністерства, що 
регламентує діяльність усієї галузі. Для її реалі-
зації потрібні великі фінансові вкладення коштів 
в індустрію туризму та інфраструктуру, а також в 
організацію просування національного продукту 
за кордоном. Така модель управління характерна 
для Туреччини, Єгипту, Тунісу, Таїланду. 

Друга модель переважає в європейських краї-
нах. Суть її полягає в тому, що питання розвитку 
туризму вирішуються на рівні будь-якого багато-
галузевого міністерства, яке найчастіше має еко-
номічний ухил. Такі міністерства, як правило, 
працюють у двох напрямках: вирішують питання 
державного регулювання (нормативно-правове 
забезпечення, міжнародного співробітництва у 
сфері туризму та ін.) та здійснюють маркетин-
гову діяльність, беруть участь у виставках, керу-
ють представництвами за кордоном. Така модель 
державного регулювання туризму притаманна 
Франції, Іспанії, Італії, Великобританії, на долю 
яких, за статистикою, припадає близько третини 
міжнародних туристичних прибутків. У Фран-
ції питання регулювання туризму належать до 
компетенції Міністерства транспорту та громад-
ських робіт, у структурі якого є Держсекретаріат 
з питань туризму. Крім того, вони займаються 
організацією міжнародного співробітництва у 
цій галузі. Поряд із цими структурами у Франції 
існує ще ціла низка органів, які беруть участь в 
управлінні туризмом з правом дорадчого голосу: 
Рада з туризму при міністерстві транспорту та 
громадських робіт; Національний комітет із про-
цвітання Франції; Французька агенція туристич-
ного інжинірингу та Національна наглядова рада з 

туризму; тощо. На регіональному рівні працюють 
представники центральної виконавчої влади, які 
підкоряються префектам та координують роботу 
національних та місцевих ініціатив, оскільки 
повноваження місцевої влади у сфері туризму тут 
дуже великі [5, c. 87]. 

Іспанія також відноситься до другої моделі, де 
держава відіграє активну роль у розвитку турис-
тичної індустрії. Завдяки багатству рекреаційних 
ресурсів та вмілій державній політиці, за останні 
декілька років Іспанія перетворилася на один із 
найбільших світових туристичних центрів і посі-
дає друге після Франції місце за кількістю між-
народних туристичних прибутків. Першим дер-
жавним органом, який здійснював таку політику 
в Іспанії, була Постійна національна комісія з 
туризму при Міністерстві економіки, створена в 
1905 р. За минулі роки система державного управ-
ління туризмом зазнавала різних змін, але по суті 
залишалася незмінною. Починаючи з 1996 р. і до 
теперішнього часу сфера туризму Іспанії входить 
до компетенції Міністерства економіки та фінан-
сів, якою керує Державний секретаріат з торгівлі, 
туризму, середнього та малого бізнесу [6, с. 91]. 

Державне управління туристичною індустрією 
через економічні відомства здійснюється також 
у Італії, де Міністерство туризму існувало до 
1993 р. і було скасовано внаслідок референдуму. 
Значна частина його повноважень була передана 
місцевим органам управління туризмом, які існу-
ють на всіх рівнях виконавчої влади (регіони, 
області, муніципалітети). У їхньому віданні зна-
ходиться розробка програм розвитку туризму 
на місцях та контрольно-ліцензійна діяльність. 
Головним державним органом управління туриз-
мом є Департамент з туризму, що знаходиться у 
структурі Міністерства промисловості, фінансу-
вання якого здійснюється в основному за рахунок 
державного бюджету, і лише незначні кошти над-
ходять від місцевих адміністрацій та приватних 
фірм [7, c. 36]. 

Приблизно так само організується управління 
індустрією туризму та інших країнах Європи, 
як-от Німеччина, Австрія, Угорщина, Норве-
гія, Фінляндія. Багато в чому це пояснюється їх 
перебуванням у ЄС, що диктує приведення зако-
нодавства цих країн у відповідність до стандар-
тів Європи, у тому числі й у сфері туризму. Не 
випадково Директивою ЄС від 13 червня 1990 р. 
№ 90-314 було визначено єдині умови продажу 
турів і перебування, а також питання щодо того, 
які випливають з цього обов’язки туристичного 
оператора перед клієнтом і права останнього щодо 
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захисту своїх інтересів як споживача [8, c. 112]. 
Саме таких правових рамках здійснюється діяль-
ність фірм провідних європейських країн. Без-
умовно, національне законодавство впливає на 
вирішення окремих проблем, але загалом правове 
поле побудоване так, щоб максимально захистити 
споживачів даних послуг. 

Третя модель, яку можна виділити при вивченні 
особливостей організації управління туризмом 
за кордоном, передбачає відсутність централь-
ної державної адміністрації, а всі питання вирі-
шуються на основі ринкової самоорганізації. 
Ця модель характерна для країн із високорозви-
неною ринковою економікою. Прикладом такої 
моделі керування є США [9, c. 100]. Починаючи 
з 1961 р., коли був прийнятий перший Національ-
ний закон про туризм, у країні існувала Адміні-
страція з подорожей та туризму (АТП) у рамках 
Федерального міністерства торгівлі США, яке 
вирішувало основні завдання у сфері керівни-
цтва туризмом: координація державної політики 
на користь США; вивчення кон’юнктури ринку; 
ведення статистики туризму; розробка програм 
розвитку туризму тощо. На федеральному рівні 
США у кожному зі штатів було створено відпо-
відні служби, відповідальні у розвиток туризму. 
Центральна адміністрація (АТП) працювала в 
тісному контакті з Консультативною радою з 
питань туризму, куди увійшли 15 представників 
основних галузей промисловості США, а також 
Національною радою з пропаганди подорожей та 
туризму, яка щороку представляла уряду допо-
відь під назвою « Туризм працює на Америку». 
У цій доповіді головною була думка про те, що 
в’їзний та внутрішній туризм є найважливішими 
секторами національної економіки, а туристична 
індустрія – найбільшим роботодавцем [10, c. 80]. 

Підкреслюючи значення туризму, необхідно 
відзначити також вплив туризму на міжнародні 
економічні відносини, які характеризуються сво-
їми взаємозв’язками, створенням інтегрованих 
регіональних блоків та глобалізацією. До сучас-
них факторів глобалізації міжнародного туризму 
відносяться мирне політичне співіснування насе-
лення на більшій частині планети, зростання сус-
пільного добробуту, вдосконалення рівня суспіль-
ної свідомості, економічний розвиток, поліпшення 
демографічної ситуації за рахунок підвищення 
якості життя. В даний час міжнародний туризм в 
глобальному суспільстві фактично стає основою 
глобального стилю життя. Глобалізація вплинула 
на процеси, що відбуваються в туризмі так само, 

як і на інші сфери економіки. Глобалізаційні про-
цеси в сфері міжнародного туризму проявляються 
в розширенні міжнародних економічних зв’язків 
в туристичному виробництві, зростанні інтер-
націоналізації факторів туристичного виробни-
цтва, поширенні транснаціональних корпорацій в 
туристичному бізнесі, а також супроводжуються 
загостренням конкурентної боротьби, зростаю-
чим числом поглинань і злиттів компаній тощо 
[11, c. 62].

Туризм має потенціальний вплив на міжнародний 
престиж окремих держав, на їх зовнішньополітич-
ний імідж. Міжнародні туристичні зв’язки активно 
впливають на політику держав світу. Туризм в між-
народному значенні, з одного боку, надає значну 
частину споживаних населенням послуг, що носять 
специфічний соціально-рекреаційний характер, 
тобто відпочинок, можливість розвитку особис-
тості, вивчення історичних і культурних цінностей, 
участь в культурних заходах, заняття спортом та ін. 
З іншого боку, він забезпечує платформу для між-
народних відносин в сфері бізнесу з урахуванням 
не тільки економічної, соціальної але й гуманітар-
ної складових. Таким чином, туризм поєднує в собі 
соціальну, гуманітарну, економічну, виховну та есте-
тичну детермінанту, в основі яких лежить міжкуль-
турна взаємодія [12, c. 90].

Висновки. Таким чином, можна зробити 
висновок, що виокремлення організаційно-управ-
лінських моделей управління сферою туризмом 
засвідчило, що саме держава, в контексті управ-
лінської діяльності відіграє головну роль у пере-
творенні туризму у розвинену та високоприбут-
кову галузь національної економіки, що набуває 
вираження у вигляді формування нормативно-
правової бази, вивчення та оцінки рекреаційних 
ресурсів країни, створення комплексних програм 
розвитку туризму, а найголовніше – інвестування 
бюджетних та позабюджетних коштів у розвиток 
туристичної інфраструктури. В той же час, при-
ватно-підприємницька сфера навіть у країнах 
з високорозвиненою економікою не здатна без 
активної допомоги держави зробити ефективним 
розвиток туризму, який у переважній своїй час-
тині розглядається як ключовий сектор економіки, 
який саме на перших етапах свого становлення 
бере основну частину бюджетних асигнувань на 
себе і лише після виведення її в одну з високо-
прибуткових галузей переходить до часткового 
фінансування. При цьому фінансування просу-
вання національного туристичного продукту за 
кордоном залишається прерогативою держави.
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Akhmedova O.O. GENERAL THEORETICAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION 
OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF ENSURING THE SECURITY OF THE TOURIST 
INDUSTRY: COMPARATIVE ANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

The article comprehensively investigates and highlights the formation of general theoretical principles of 
state policy in the field of tourism security on the example of comparative analysis of domestic and foreign 
experience.

The author concludes that the separation of organizational and managerial models of tourism management 
has shown that the state, in the context of management plays a major role in transforming tourism into a 
developed and highly profitable sector of the national economy, which manifests itself in assessment of the 
country’s recreational resources, creation of comprehensive programs for tourism development, and most 
importantly – investing budget and extra-budgetary funds in the development of tourism infrastructure. At 
the same time, the private business sphere, even in countries with highly developed economies, is not able 
to effectively develop tourism without the active assistance of the state, which is largely considered a key 
sector of the economy. itself and only after its withdrawal to one of the highly profitable industries passes to 
partial financing. At the same time, financing the promotion of the national tourist product abroad remains the 
prerogative of the state.

Emphasis is placed on the fact that despite the fact that tourism is an activity supported mainly by private 
initiative, the state has traditionally played a significant role in its development. Society needs state protection 
and regulation of relevant social relations, as an institution for maintaining order and resolving internal 
disputes and conflicts, as well as tools for drafting laws and ensuring their implementation, solving social 
problems and more.

Effective functioning of the tourist complex is impossible without the intervention of government agencies 
responsible for its development, planning, regulating, coordinating and controlling, therefore, for this 
purpose is developed and implemented state policy in tourism, which determines the state’s actions in tourism 
development and for a long period of time, and therefore is a set of current and long-term policies. As a 
result, it is obvious that the tourism sector is one of the areas of socio-economic policy of the state, which 
aims to strengthen the tourism economy and increase the economic efficiency of this sector, which, inter alia, 
provides access to finance, land and qualified personnel and guarantees at the same time the thesis that 
tourism is developing for the benefit of society as a whole. In addition, certain scientific judgments and results 
are proposed, which are characterized by novelty in the outlined subject of research.

Key words: public administration, security, tourism, tourist activity, management in the sphere of tourism.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ 
ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У статті комплексно досліджено та висвітлено становлення загальнотеоретичних засад 
інноваційних методів публічного управління безпекою особистості в контексті забезпечення 
сталого розвитку.

Автором зроблено висновок, що у сучасних умовах основним орієнтиром інновацій у сис-
темі державного управління європейських країн є розвиток управлінської діяльності, основу 
якого складають якісні показники результативності роботи. Важливою методологічною 
основою інновацій у сфері державного управління стала концепція загального менеджменту 
якості (TQM), яка зараз широко використовується для створення державних систем управ-
ління якістю в розвинених країнах. На застосування саме якісних орієнтирів управлінських 
інновацій орієнтують і міжнародні стандарти. Інноваційні зміни у системах управління, 
спрямовані на підвищення результативності та ефективності управлінських процесів, здій-
снюються в межах системи управління якістю. Основні вимоги щодо створення та вдоско-
налення систем управління соціальною відповідальністю викладені у міжнародних стандар-
тах соціальної відповідальності та звітності. У всіх розвинених країнах питання підвищення 
якості послуг, що надаються громадянам, намагаються вирішити шляхом запровадження 
у діяльність державних установ принципів та методів концепції тотального управління 
якістю. Причини такої уваги до питань якості державних послуг полягають не лише у спробі 
враховувати інтереси населення, а й важливою складовою цього процесу є максимальне вико-
ристання безпосереднього зв’язку між рівнем освіти, кваліфікацією, здоров’ям громадян та 
конкурентоспроможністю національних економік.

Акцентовано на тому, що реалізація «електронного уряду» нерозривно пов’язана з реін-
жинірингом адміністративних процесів, адаптацією конкретних організаційних структур, 
процесів, інформаційних об’єктів та моделей з урахуванням нових можливостей та реалій 
електронного надання державних та місцевих послуг, де на тактичному (операційному) рівні 
основні зусилля спрямовані на розширення можливостей використання інформаційно-комуні-
кативних технологій з погляду реалізації та підтримки електронних послуг, адміністратив-
них регламентів та процесів.

Констатовано той факт, що досить велика увага у європейських країнах приділяється 
вирішенню проблем співвідношення якості та ефективності управління з погляду витрат. 
Загальноєвропейський підхід у тому, що якість пов’язані з збільшенням витрат, а часто 
навіть пов’язані з скороченням бюджетних витрат. Найчастіше організація надання послуг – 
це функція місцевих органів влади, яка формує проблему узгодження місцевих та загально-
державних стандартів. Основною ж проблемою вважається вимірювання та оцінка рівня 
якості як результату діяльності органів державного управління та використання отрима-
них даних для вдосконалення системи державного управління.

Ключові слова: державне управління, публічне управління, безпека особистості, сталий 
розвиток, управління у сфері безпеки.

Постановка проблеми. Одна з найактуальні-
ших проблем у державному управлінні, яка існує 
сьогодні, полягає у необхідності якнайшвидшого 
вдосконалення системи публічного управління 
задля впровадження інноваційних та новітніх 
технологій, а також останніх науково-практичних 
рекомендацій та здобутків. Вона включає про-
блему організації державного управління різних 
рівнів, а саме національного, регіонального та 

місцевого самоврядування; а також підготовка 
та залучення управлінських кадрів, пошук опти-
мальної структури штатного розпису державного 
апарату, управління персоналом державних орга-
нізацій, умови роботи державних службовців, 
професійного розвитку та лідерства. Реформу-
вання системи державного управління характе-
ризується необхідністю нововведень, розробкою 
нової управлінської ідеології, ініціюванням нових 
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управлінських процесів, зміною управлінських 
структур, що ставить перед сучасною теорією 
і практикою державного управління завдання 
комплексного реформування апарату державного 
управління, вдосконалення характеру, підходів до 
управління цією системою. кожної країни. Інакше 
кажучи, усе вищезгадане є природними витоками 
нової парадигми громадського управління, засно-
ваної на запозиченні передових підходів менедж-
менту, отже передбачає, передусім, орієнтацію на 
клієнта-громадянина, підвищення якості надання 
громадських послуг, роботу у умовах конкурент-
ного середовища, застосування ідеології корпо-
ративізму та інше. Відтак, дослідження іннова-
ційних методів публічного управління безпекою 
особистості в контексті забезпечення сталого роз-
витку набуває особливого значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-прикладні аспекти дослідження сис-
тем державного управління та місцевого самовря-
дування присвячені наукові праці таких відомих 
дослідників як Т. Адорно, В. Бабаєв, В. Бакуменко, 
В. Бебик, Л. В. Балабанова, Т. Василевська, Р. Вой-
тович, Дж. Гелбрейт, Ю. Габермас, В. Гошов-
ська, Н. Драгомирецька, О. Іванова, В. Князєв, 
М. Кейнс, Ю. Ковбасюк, Г. Лассуелл, Н. Луман, 
М. Лашкіна, А. Ліпенцев, Н. Липовська, В. Мар-
тиненко, В. Малиновський, М. Маклюен, Д. Міль, 
А. Оболенський, Г. Почепцов, К. Pay, А. Рачин-
ський, О. Сушій, К. Савельєва, І. Слісаренко, 
Г. Саймон, В. Солових, С. Серьогін, В. Токовенко, 
С. Чернов, С. Хаджирадєва та ін.

Дослідженням питань щодо сталого розви-
тку соціальних і економічних сфер на різних рів-
нях управління присвячені роботи Г. Брундланда, 
Ґ. Дейлі, Б. Хьюс, О. Ареф’єва, Н. Алексеєнко, 
Т. Антошко, Г. Астапова, О. Амоша, І. Бланка, 
Г. Васильченко, Н. Васюткіна, А. Воронкова, 
Л. Головкова, В. Герасимчука, Г. Гутмана, Д. Зади-
хайло, Н. Єременко, О. Захарченко, І. Ігнатьєва, 
Г. Кларка, Н. Краснокутської, Б. Карпінського, 
О. Кузнецова, Л. Лігоненко, О. Мниха, Л. Мельника, 
Д. Медоуса, А. Оніші, Ю. Погорелова, В. Понома-
ренко, А. Піковського, І. Парасюка, О. Раєвнєвої, 
Н. Касьянова, В. Кондратьева, М. Калинчикова, 
Р. Марушкова, Т. Мостенської, О. Михайленко, 
О. Сущенко, О. Сохацької, А. Степанова, В. Євту-
шевського, З. Шершньова, А. Шакірова та ін. Проте, 
визначення загальнотеоретичних засад інновацій-
них методів публічного управління безпекою осо-
бистості в контексті забезпечення сталого розви-
тку ще не отримало належного доктринального та 
комплексного обґрунтування.

Внаслідок чого метою даної статті є наукове 
обґрунтування та дослідження становлення 
загальнотеоретичних засад інноваційних методів 
публічного управління безпекою особистості в 
контексті забезпечення сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу. У процесі 
реформування суспільства особливого значення 
набувають вимоги до системи управління й діяль-
ності як державних, і муніципальних службовців. 
від того, наскільки ефективно функціонують на 
всіх рівнях органи влади, залежить стабільність у 
суспільстві, а отже, з’являються сприятливі пер-
спективи розвитку суспільних відносин.

Модернізація системи державного управління 
нерозривно пов’язана з визначенням оптимальних 
параметрів, що сприяють формуванню управління 
як відкритої і динамічної соціальної системи. 
Для формування ефективної моделі державного 
управління необхідний комплексний аналіз спів-
відношення між політичною системою, держав-
ною владою, інститутами громадянського сус-
пільства, соціально-економічними стандартами та 
соціокультурними нормами [1, c. 293]. В умовах 
змін політичного та соціального середовища акту-
алізується проблема становлення адекватної сис-
теми державного управління, здатної ефективно 
реагувати на виклики зовнішнього середовища.

Відповідно до концепції «якісного державного 
управління» (good governance), що є методологіч-
ною основою адміністративного реформування 
в сучасних країнах, суть сучасних змін полягає у 
переході на сервісну орієнтацію органів виконав-
чої влади, що передбачає насамперед націленість 
їхньої роботи на задоволення своїх запитів. спо-
живачів – громадян та організацій. ключовим стає 
зміна способів та розширення можливостей вибору 
форм взаємодії у процесі отримання державних та 
муніципальних послуг. Водночас, за міжнарод-
ними даними, якість державного управління, як і 
раніше, залишається на низькому рівні [2, c. 6].

Згідно з міжнародним рейтингом сприйняття 
корупції наша держава має не надто позитивні 
рейтинги, які складаються на підставі незалеж-
них опитувань, які проводять експерти Світового 
банку та різні незалежні організації (Freedom 
House, Transparency International та ін.). Стан 
корупції слід простежити в динаміці, однак кіль-
кість країн, що обстежуються, з кожним роком 
змінюється. Для отримання об’єктивної картини 
авторами оцінювався не порядковий номер місця, 
яке займає Україна в рейтингу, а відсоток країн із 
загальної кількості обстежуваних країн, у яких 
це місце виявилося нижчим. Існує думка, що має 
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місце взаємозалежність між корупцією та ефек-
тивністю державного управління, однак у деяких 
випадках корупція не має негативного впливу на 
соціально-економічний розвиток суспільства, 
що стосується в першу чергу країн з перехід-
ною економікою, з недосконалим законодавством 
[3, c. 170]. 

Як відомо, в Україні склалася така система гос-
подарювання, коли практично жоден комерційний 
або інвестиційний проєкт не міг бути реалізований 
без порушення чинного на той час законодавства. 
Виділення земельних ділянок, митне оформлення 
товарів, реєстрація прав на рухоме та нерухоме 
майно, видача ліцензій, дозволів та інша діяльність 
вимагали великої кількості суперечливих пого-
джень у різних інстанціях, що робило нормальне 
функціонування організацій дуже проблематич-
ним. Подібні труднощі виникали і у громадян при 
реєстрації автомобілів, земельних ділянок, інди-
відуальному будівництві, підключення до мереж, 
перепланування квартир та ін. з іншого боку, у 
вигляді грошей, цінностей, іншого майна чи послуг.

За даних умова, вітчизняна система держав-
ного управління в даний час не відповідає вимо-
гам зовнішнього середовища, діяльність органів 
влади є явно неефективною, зберігаються гіпер-
трофовані риси командно-адміністративної сис-
теми, протекціонізм, ресурси, що витрачаються, 
не трансформуються у відповідну якість держав-
ного управління, що викликає зростання корупції 
. Відмінна реформа, що відбувається, підвищує 
домінанту якості державного управління, а модер-
нізація державного управління та ефективність 
самих реформ залежить багато в чому від того, 
наскільки в діяльність органів влади будуть інкор-
поровані нові інноваційні принципи діяльності.

Адміністративно-управлінські процеси в орга-
нах влади недостатньо організовані, часто нее-
фективні, пов’язані з проявом адміністративних 
бар’єрів, додаткових обтяжень для одержувачів 
послуг, що стимулюють розширення корупційних 
трансакцій [4, c. 79]. Якість надання державних та 
муніципальних послуг, підвищення ефективності 
громадського управління нерозривно пов’язані 
з можливостями модернізації, оптимізації адмі-
ністративно-управлінських процесів. Основний 
механізм модернізації адміністративно-управ-
лінських процесів – розробка та впровадження 
адміністративних регламентів та стандартів дер-
жавних та муніципальних послуг, зміна спосо-
бів надання послуг з широким використанням 
можливостей інформаційно-комунікаційних тех-
нологій. Для громадян головними вимогами до 

процесу надання державних та муніципальних 
послуг є простота взаємодії, доступність, а також 
комфортність, відкритість та прозорість адміні-
стративних процедур у процесі надання послуг 
[5, c. 84]. Для суб’єктів господарювання важли-
вим є усунення зайвого регулювання, визначе-
ність і стійкість принципів взаємодії. Ключовими 
напрямами в контексті переходу до інноваційних 
способів надання державних та муніципальних 
послуг стають: формування нової культури вза-
ємодії органів влади із одержувачами послуг; роз-
ширення спектра можливостей отримання дер-
жавних та муніципальних послуг, використання 
принципів «одного вікна», синхронізації спосо-
бів надання послуг; спрощення адміністративних 
процедур, забезпечення прозорості адміністра-
тивних процесів у процесі надання державних та 
муніципальних послуг, протидія корупції; підви-
щення якості надання державних та муніципаль-
них послуг; простота та комфортність взаємодії. 
Необхідність вирішення низки завдань абсолютно 
нового типу, пов’язаних із синтезом, організацією 
та управлінням складними динамічними систе-
мами призводить до розуміння об’єктивної необ-
хідності переходу до використання системного та 
процесних підходів, методів та технологій проек-
тування [6, c. 101].

Принциповим стає ефективне управління змі-
нами у системі державного та муніципального 
управління. Управління змінами як система і як 
процес включає наступні етапи: усвідомлення 
необхідності змін, ініціацію змін; здійснення 
перетворень; контроль за результатами перетво-
рень. В даний час з метою систематизації адмі-
ністративно-управлінських процесів у діяльності 
органів влади та системи взаємодії в контексті 
реалізації електронного уряду виділяють такі 
моделі: взаємодія з громадянами; взаємодія з при-
ватним сектором; внутрішньо-адміністративна 
взаємодія [7, c. 13].

З метою стримування корупції та зниження 
впливу кримінальних елементів на соціально-
економічний розвиток суспільства слід макси-
мально скоротити особисте спілкування грома-
дян та бізнесу з органами влади. Заяви, скарги, 
запити, довідки та інша документація повинні 
оформлятися в електронному вигляді та надсила-
тися електронною поштою на сайт відповідного 
органу влади, а інформація з кожного питання 
має кодуватися та потрапляти до службовців у 
знеособленому вигляді у випадковому порядку. 
За кожним запитом у встановлений регламентом 
термін заявникам надсилається електронний лист, 
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у якому міститься вся необхідна інформація або 
аргументована відмова. Процес обробки доку-
ментації повинен бути доступним для контролю 
керівникам підрозділів усіх рівнів.

При переході до нових способів надання муні-
ципальних послуг та інноваційних дії повинен 
дотримуватися чіткий логічний ланцюжок: цілі та 
завдання щодо підвищення ефективності діяль-
ності органів влади вимагають надання якісних 
послуг споживачам; надання послуг засноване на 
реалізації певних адміністративно-управлінських 
процесів; процеси вимагають певних прикладних 
систем та даних; ці прикладні системи визнача-
ють потрібну для них інфраструктуру (сервери, 
комп’ютери, бази даних) [8, c. 30].

Технології при цьому грають допоміжну, 
обслуговуючу роль: спочатку ставляться цілі 
та завдання, потім підбираються технології, 
що забезпечують їхнє досягнення. Формування 
«електронного уряду» необхідно розглядати як 
нову форму організації діяльності органів влади, 
що забезпечує за рахунок широкого застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій якісно 
новий рівень оперативності та зручності для отри-
мання громадянами та організаціями державних 
та муніципальних послуг, інформації про резуль-
тати діяльності владних структур, а викорис-
тання інформаційно-комунікативних технологій у 
діяльності органів влади дозволить досягти таких 
результатів: приросту оперативності, гнучкості 
у змінах адміністративних процесів; зниження 
адміністративного тягаря, збільшення швидкості 
адміністративних форм та зміцнення «вертикалі 
влади» (полегшення державних перевірок при-
йнятих управлінських рішень); розвитку соціаль-
ного контролю при здійсненні доступу громадян 
до інформації, збільшення можливостей здій-
снення дистанційних перевірок прийнятих рішень 
[9, c. 60]. Як стратегічні пріоритети необхідно 
виділити такі напрямки: модернізація владних 
структур за рахунок використовування інформа-
ційних технологій; проведення адміністративної 
реформи; реалізація нових економічних механіз-
мів публічного управління, наприклад, таких як 
бюджетне фінансування міністерств не за кошто-
рисом, а за результатами діяльності; підвищення 
відкритості органів влади; принцип відмови дер-
жави від здійснення не властивих їй функцій чи 
непрофільної діяльності тощо.

Висновки. Таким чином, можна зробити висно-
вок, що у сучасних умовах основним орієнтиром 
інновацій у системі державного управління євро-
пейських країн є розвиток управлінської діяльності, 

основу якого складають якісні показники результа-
тивності роботи. Важливою методологічною осно-
вою інновацій у сфері державного управління стала 
концепція загального менеджменту якості (TQM), 
яка зараз широко використовується для створення 
державних систем управління якістю в розвинених 
країнах. На застосування саме якісних орієнтирів 
управлінських інновацій орієнтують і міжнародні 
стандарти. Інноваційні зміни у системах управ-
ління, спрямовані на підвищення результативності 
та ефективності управлінських процесів, здійсню-
ються в межах системи управління якістю. Основні 
вимоги щодо створення та вдосконалення систем 
управління соціальною відповідальністю викла-
дені у міжнародних стандартах соціальної відпо-
відальності та звітності. У всіх розвинених країнах 
питання підвищення якості послуг, що надаються 
громадянам, намагаються вирішити шляхом запро-
вадження у діяльність державних установ прин-
ципів та методів концепції тотального управління 
якістю. Причини такої уваги до питань якості дер-
жавних послуг полягають не лише у спробі врахо-
вувати інтереси населення, а й важливою складо-
вою цього процесу є максимальне використання 
безпосереднього зв’язку між рівнем освіти, квалі-
фікацією, здоров’ям громадян та конкурентоспро-
можністю національних економік.

В той же час, реалізація «електронного уряду» 
нерозривно пов’язана з реінжинірингом адмі-
ністративних процесів, адаптацією конкретних 
організаційних структур, процесів, інформацій-
них об’єктів та моделей з урахуванням нових 
можливостей та реалій електронного надання 
державних та місцевих послуг, де на тактичному 
(операційному) рівні основні зусилля спрямовані 
на розширення можливостей використання інфор-
маційно-комунікативних технологій з погляду 
реалізації та підтримки електронних послуг, адмі-
ністративних регламентів та процесів.

Досить велика увага у європейських краї-
нах приділяється вирішенню проблем співвід-
ношення якості та ефективності управління з 
погляду витрат. Загальноєвропейський підхід у 
тому, що якість пов’язані з збільшенням витрат, а 
часто навіть пов’язані з скороченням бюджетних 
витрат. Найчастіше організація надання послуг – 
це функція місцевих органів влади, яка формує 
проблему узгодження місцевих та загальнодер-
жавних стандартів. Основною ж проблемою вва-
жається вимірювання та оцінка рівня якості як 
результату діяльності органів державного управ-
ління та використання отриманих даних для вдо-
сконалення системи державного управління.
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Tsymbal B.М. INNOVATIVE METHODS OF PUBLIC PERSONAL SECURITY MANAGEMENT 
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The article comprehensively analyzes the development of the theoretical and theoretical ambush of innovative 
methods of public administration of security specialty in the context of the security of steel development.

The author has broken up the opinion, which in today’s minds is the main orientation of innovation in 
the system of state administration of European lands - the development of management activities, the basis 
of which is laid down by the indicators of the effectiveness of work. An important methodological basis for 
innovations in the sphere of sovereign governance has become the concept of global quality management 
(TQM), as it is widely promoted for the creation of sovereign systems of governance in different countries. 
On managerial innovations orient and international standards. Innovative changes in management systems, 
directed at improving the effectiveness and efficiency of management processes, are being developed in the 
boundaries of the management system. The main principles of the well-established systems of managing 
the social viability of the developments in the international standards of social viability and vibrancy. In 
all European countries, the power to promote the quality of services, which is hoped for by the masses, is 
motivated by a path to promote the fidelity of the state institutions of principles and methods in the concept of 
total management of the quality. The reasons for such respect for the power of the sovereign services are not 
less than for the sake of protecting the interests of the population, but for the important warehouse process, the 
maximum victory for the intermediary communication between equal education, qualifications and the health.

Emphasis is placed on the fact that the implementation of “e-government” is inextricably linked with 
the reengineering of administrative processes, adaptation of specific organizational structures, processes, 
information objects and models taking into account new opportunities and realities of electronic provision of 
state and local services equal main efforts are aimed at expanding the use of information and communication 
technologies in terms of implementation and support of electronic services, administrative regulations and 
processes.

It stated that a lot of attention in European countries is paid to solving the problem of the ratio of quality 
and efficiency of management in terms of costs. The pan-European approach is that quality is associated with 
increased costs, and often even associated with reduced budget costs. Most often, the organization of service 
provision is a function of local authorities, which creates the problem of harmonization of local and national 
standards. The main problem is the measurement and assessment of the level of quality as a result of public 
administration and the use of data obtained to improve the public administration system.

Key words: state administration, public administration, security specialty, steel development, security 
management.
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