
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

Журнал заснований у 1918 році

ВЧЕНІ ЗАПИСКИ
ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

Серія: Публічне управління та адміністрування 

Том 33 (72) № 3 2022

Видавничий дім
«Гельветика»
2022



Головний редактор: 
Горник Володимир Гнатович – доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-
наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського.

Члени редакційної колегії: 
Бєлякова О.В. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Менеджмент та підприємництво 
на морському транспорті» Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська 
академія»;
Дєгтяр О.А. – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління  
та бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
Марова С.Ф. – доктор наук з державного управління, професор, провідний науковий співробітник  
Науково-дослідної лабораторії безпеки громад, Донецький державний університет внутрішніх справ;
Музика Ю.Д. – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління  
та економіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;
Корнєєв В.В. – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та обліку,  Навчально-
наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського;
Кравченко С.О. – доктор наук з державного управління, професор, головний консультант відділу правової 
та антикорупційної політики Національного інституту стратегічних досліджень;
Кучабський О.Г. – доктор наук габіліт., професор кафедри географії регіонального розвитку Гданського 
університету (м. Гданськ, Республіка Польща);
Міхальські Томаш – доктор наук габіліт., професор кафедри океанографії Гданського університету  
(м. Гданськ, Республіка Польща);
Шведун В.О. – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління 
та підприємництва, Харківський національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут». 

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного  
забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Internet  
Вченою радою Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського  

(протокол № 19 від 29.07.2022 року).

Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського.  
Серія: Публічне управління та адміністрування» зареєстровано Міністерством юстиції України  

(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ серія КВ № 24804-14744ПР від 08.04.2021 року).

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорія «Б») за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»  

відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1)

До 8 квітня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вчені записки Таврійського національного  
університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління».

У зв’язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань 
України на підставі Наказу МОН України від 29.06.2021 № 735 (додаток 3).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  
Index Copernicus International (Республіка Польща).

Сторінка журналу: www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua

ISSN 2663-6468 (print) 
ISSN 2663-6476 (online)                               © Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2022



ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Грущинська Н. М.
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 1
Кушко І. С.
СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ НАРОДНИХ МІНІСТРІВ  
У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 7

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Ахмедова О. О.
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТІВ І ТУРИЗМУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЇХ ВИРІШЕННІ 13
Базиляк Н. О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ  
У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  20
Безена І. М., Рибкіна С. О. 
НОВІ ВИМІРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНУ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД 26
Волошка Є. М. 
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФАХОВОЮ ПЕРЕДВИЩОЮ ОСВІТОЮ:  
АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 31
Гаврилюк А. М. 
КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  
(НА ЗАСАДАХ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ): МУЛЬТИПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПІДХІД  36
Герасимюк Л. С., Тарасюк Л. М.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ  
ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 42
Грицко О. М., Пеканець С. Р. 
МОДЕЛІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я  46
Драпушко Р. Г., Горінов П. В., Міненко Є. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 54
Залізнюк В. П., Колісник С. О.
ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
СТАЛИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ НАФТОПЕРЕРОБНОГО КОМПЛЕКСУ 60
Захорольська В. М.
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРИСТИКИ 69
Інгінова К. О., Юрочко Т. П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ  
В ПОСЛУГАХ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 76
Карапиш С. П.
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ  
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ЗМІСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ 82
Кащук О. Д. 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 88

ЗМІСТ



Кострубіцька А. В. 
СВОБОДА СЛОВА ТА ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ 93
Кравченко Л. А. 
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 98
Кравченко С. О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 104
Кузьменко Г. О. 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 113
Николаєва В. І., Суровцева І. Ю. 
АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА 
ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 120
Плакса В. І. 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СУБ`ЄКТ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ» 125
Пронюк Ю. Н.
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ  
У СФЕРІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-КОМПАНІЙ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 130
Рибчич І. Є. 
ДЕРЖАВНА ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я  
У СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 135
Суходольська Н. А.
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ ЯК УМОВА 
ГАРМОНІЗАЦІЇ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 140
Шевченко О. О., Шевченко Н. О., Доброгорський О. В. 
ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 
ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ  145

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Верховцева І. Г. 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМИН МІЖ УСТАНОВАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 
СІЛЬСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗЕМСТВО  152
Колтун В. С., Галяс Н.М. 
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ГРОМАД 162
Попадинець І. Р.
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
І РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 169

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ  
ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Головань О. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ  
І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  
СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ 174

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 178



THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION
Hrushchynska N. M. 
MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT  
AND DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN UKRAINE 1
Kushko I. S. 
STRUCTURE AND AUTHORITIES OF THE COUNCIL OF PEOPLE’S MINISTERS  
IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES OF THE DIRECTORY  
OF THE UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLIC 7

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION
Akhmedova O. O. 
ISSUES OF DEVELOPMENT OF RESORT AND HEALTH ECONOMY  
AND TOURISM OF POLTAVA REGION: THE ROLE OF THE STATE IN THEIR SOLUTION 13
Bazyliyak N. О. 
IMPLEMENTATION OF THE STATE HUMANITARIAN POLICY IN THE FIELD  
OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON DISTANCE LEARNING  
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 20
Bezena I. M., Rybkina S. O. 
NEW DIMENSIONS OF PUBLIC GOVERNANCE OF THE REGION IN A SPECIAL PERIOD 26
Voloshka Yе. M. 
FEATURES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF PROFESSIONAL PRE-HIGHER EDUCATION: 
ANALYSIS OF MANAGEMENT SYSTEM 31
Havryliuk A. M. 
THE CONCEPT OF A NATIONAL MODEL FOR THE FORMATION  
AND IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF TOURISM IN UKRAINE  
(BASED ON SOCIO-HUMANITARIAN DEVELOPMENT): A MULTI-PARADIGM APPROACH 36
Herasymiuk L. S., Tarasiuk L. M. 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR  
OF TRANSFORMATION OF THE PROCESS OF IMAGE FORMATION  
OF PUBLIC GOVERNMENT BODIES 42
Grytsko O. M., Pekanets S. R. 
MODELS AND TRENDS FOR THE LEVELOPMENT  
OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE HEALTH  46
Drapushko R. G., Gorinov P. V., Minenko Y. S. 
EFFICIENCY OF INVOLVEMENT OF YOUNG PEOPLE  
IN MAKING MANAGEMENT DECISIONS 54
Zalizniuk V. Р., Kolisnyk S. О. 
AN INNOVATIVE FACTOR OF PUBLIC MANAGEMENT  
OF SUSTAINABLE OPERATION OF THE OIL REFINING COMPLEX 60
Zakhorolska V. M. 
MANAGEMENT EDUCATION IN UKRAINE: ESSENCE, BASIC CONCEPTS  
AND DESCRIPTIONS 69
Inhinova K. O., Yurochko T. Р. 
INVESTIGATION OF FORECASTING TYPES OF POPULATION’S DEMAND  
IN HEALTHCARE SERVICES 76
Karapysh S. P. 
FORMATION OF MANAGEMENT COMPETENCES OF GENERAL SECONDARY EDUCATION 
ACCESSORIES IN THE CONTENT OF IMPLEMENTATION OF THE STATE MANAGEMENT 
CONCEPT OF CONCEPT 82

CONTENTS



Kashchuk O. D. 
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF STATE HOUSING POLICY IN UKRAINE:  
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF FURTHER RESEARCH 88
Kostrubitska A. V. 
FREEDOM OF SPEECH AND CERTAIN ASPECTS OF THE STATE REGULATION  
OF MASS MEDIA ACTIVITY DURING THE WAR  93
Kravchenko L. A. 
STRATEGIC PLANNING AS AN INSTITUTIONAL MECHANISM  
OF PUBLIC MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL VET SYSTEM 98
Kravchenko S. O. 
LEGAL REGULATION OF ETHICAL CONDUCT OF PUBLIC SERVANTS:  
INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR UKRAINE 104
Kuzmenko H. O. 
FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF HEALTH CARE 113
Nykolaieva V. І., Surovtseva I. Yu. 
SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION: EUROPEAN PRACTICE OF STATE –  
PUBLIC MANAGEMENT OF THE SYSTEM OF SOCIAL WORK 120
Plaksa V. I. 
PROBLEM ASPECTS OF DEFINITION OF THE CONCEPT  
«SUBJECT OF LEGISLATIVE INITIATIVE» 125
Proniuk Yu. N. 
PROSPECTS FOR THE FORMATION OF MANAGEMENT APPROACHES  
IN THE FIELD OF DIGITALIZATION OF BUSINESS COMPANIES AT THE PRESENT STAGE  
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 130
Rybchych I. Ye. 
STATE HUMANITARIAN POLICY OF PUBLIC HEALTH PRESERVATION IN THE MODERN 
CONTEXT OF PHYSICAL EDUCATION OF YOUTH IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 135
Sukhodolska N. A. 
PROFESSIONALIZATION IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT OF UKRAINE  
AS A CONDITION OF HARMONIZATION WITH INTERNATIONAL PROCUREMENT STANDARDS 140
Shevchenko O. О., Shevchenko N. О., Dobrogorsky O. V. 
IMPLEMENTATION OF WORLD EXPERIENCE OF PUBLIC SERVICE IN UKRAINE  
IN THE CONDITIONS OF WAR TIME 145

LOCAL GOVERNMENT
Verkhovtseva I. G. 
DOMESTIC EXPERIENCE OF RELATIONSHIPS BETWEEN LOCAL GOVERNMENT 
INSTITUTIONS: RURAL SELF-GOVERNMENT AND ZEMSTVO 152
Koltun V. S., Galyas N. M. 
THE MANAGEMENT OF KNOWLEDGE EXCHANGE PROCESSES  
IN TERMS OF THE DIGITALIZATION OF COMMUNITIES 162
Popadinec I. R. 
MANAGEMENT OF THE PROCESS OF DECENTRALIZATION  
OF STATE AUTHORITY AND DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE 169

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF STATE SECURITY  
AND THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER
Holovan О. М. 
ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS OF PROTECTION OF PUBLIC ORDER  
AND ENFORCEMENT OF PUBLIC SAFETY DURING SPORTS AND MASS EVENTS 174

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 178



1

Теорія та історія публічного управління

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

УДК 351+342
DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2022.3/01

Грущинська Н. М.
Національний авіаційний університет 

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  
В УКРАЇНІ

У статті досліджується огляд стану, проблем і напрямів модернізації українського сус-
пільства та держави. Сформульовано актуальні завдання модернізації державного управ-
ління, здійснення суспільних реформ. Характеризується сучасний стан та основні тенденції 
модернізації публічної служби. Подальше зближення з громадянським суспільством відбува-
тиметься в різних державах у неоднакових формах та з різним концептуальним фундамен-
том. Проведено порівняння громадянського суспільства із західноєвропейським товариством, 
з його провідними інститутами та системою цінностей, щодо взаємозв’язку громадянського 
суспільства і влади. Держава виступає як сфера публічно-владних інтересів, в яких носії 
владних повноважень, що становлять апарат держави, зобов’язані керуватися загальними 
інтересами. При цьому держава має захищати інтереси громадянського суспільства. Грома-
дянське суспільство – дозріла стадія історичного розвитку суспільства. Формування грома-
дянського суспільства, його взаємодія з владою мають ґрунтуватися на принципах справед-
ливості, інтеграції та відповідальності, відкритості, гуманізму, зниження рівня нерівності, 
політичного плюралізму, демократії, збалансованості цілей і можливостей реалізації, опти-
мальному співвідношенні політичних та соціально-економічних відносин, вираженні грома-
дянським суспільством власних інтересів незалежно від держави, забезпеченні провідного 
значення інституціоналізації в процесі реформ, з метою пом’якшення наслідків політичних 
змін. Спектром можливостей громадянського суспільства як системи недержавних відносин 
має стати самоорганізація і взаємодія громадян з метою: запобігання узурпації державної 
влади будь-якими її суб’єктами; пошуку консенсусу в системі реалізації базових соціальних 
цінностей при усвідомленні особою інтересу суспільства, держави як свого власного інтер-
есу; практичного вирішення суспільних проблем.

Ключові слова: публічна служба, громадянське суспільство, публічне управління.

Постановка проблеми. Модернізація системи 
політико-адміністративного управління та розвит- 
ку громадянського суспільства в Україні пред-
ставляє собою особливу форму пристосування 
суспільства до викликів глобалізації цивілізації. 
Суть модернізації полягає в прагненні зберегти 
національну ідентичність та поєднанні її з еле-
ментами сучасної західної цивілізації. 

Україна завжди була країною пограниччя в гео-
політичному сенсі, розташованої на перехресті 
двох світів і мала вплив різних культур – східній  
і західній. Тому, розглядаючи особливості роз-
витку громадянського суспільства в Україні, 
потрібно враховувати вплив західних і схід-
них культур, особливості власного історичного 
досвіду. Це означає, що суспільство, яке перебуває 

в стані трансформації, повинне формувати власну 
модель цивільних відносин, громадянського сус-
пільства в цілому відповідно до власних традицій, 
цінностей, культурних стереотипів. Такий підхід 
дає можливість не допустити буквального повто-
рення класичної західноєвропейської моделі,  
а також побудувати власне громадянське суспіль-
ство з урахуванням національних традицій, соціо-
культурних традицій, які б були дещо іншими, ніж 
країн Заходу та Сходу.

Перспективи входження України в європей-
ський простір зобов’язують визнавати права 
людини провідним ціннісним орієнтиром у роз-
витку українського громадянського суспільства. 
Вони виступають системоутворюючою складо-
вою такого суспільства і правової держави та  
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є нормативною формою вираження міри сво-
боди індивіда. По суті, природні права людини –  
це безумовні домагання індивіда на вільне волеви-
явлення, самореалізацію в суспільстві і державі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковій проблемі розвитку громадянського сус-
пільства як чинника демократизації присвячено 
значну кількість вітчизняних і зарубіжних праць, 
які є вагомим внеском в політичну теорію та 
методологію. Пріоритетною в цьому напрямку є 
активно-динамічна стратегія, в рамках якої нала-
годжуються стабільні та довготривалі зв’язки 
між політичними інститутами у відповідності до 
антикризової стратегії. Реформування політич-
ної системи суспільства стала об’єктом спеціаль-
ного наукового дослідження таких вітчизняних 
вчених як Є. Гіда, А. Завальний, В. Бакуменко, 
Д. Бєлов, М. Вільгушинський, О. Гринь, О. Крас-
нокутський, О. Дьомін, І. Сурай, В. Тихонович, 
В. Шахов, А. Лелеченко, С. Максименко, П. Мар-
тиненко, Ю. Наврузов, О. Прієшкіна, та ін., так  
і зарубіжних Т. Вюртенгбергер, М. Кітінг, С. Ліп-
сет, М. Портер, Е. Томпсон і т.д.

Постановка завдання. Розкрити особливості 
модернізації системи політико-адміністративного 
управління та розвитку громадянського суспіль-
ства в Україні.

Виклад основного матеріалу дослід- 
ження. В українському суспільстві права 
людини – важливий ціннісний еталон, закріпле-
ний в Конституції України. Дотримання і захист 
прав людини – обов’язок держави. Особливо 
важливою проблемою в розвитку українського 
громадянського суспільства, яка вимагає постій-
ної уваги і негайного вирішення, є взаємодія сус-
пільства з владою. Розмежування їх повноважень, 
яке має місце в будь-якому суспільстві, не означає 
їх протистояння, протиборство, хоча таке часто 
буває, навіть в демократичних державах. Адже 
оно окреслює різні способи організації людського 
співіснування, заснованого на зіткненні, узго-
дженні і гармонізації інтересів індивідів.

Порівнюючи генезу громадянського суспіль-
ства із західноєвропейським товариством, з його 
провідними інститутами та системою цінностей, 
можна побачити між ними значну різницю, осо-
бливо щодо взаємозв’язку громадянського сус-
пільства і влади. Західне громадянське суспіль-
ство – це сфера вільної активності, в якій діють 
індивідуальні та колективні суб’єкти, що мають 
приватні інтереси та цілі. В цьому контексті дер-
жава виступає як сфера публічно-владних інтер-
есів, в яких носії владних повноважень, що ста-

новлять апарат держави, зобов’язані керуватися 
загальними інтересами. При цьому держава має 
захищати інтереси громадянського суспільства. 
Громадянське суспільство – дозріла стадія істо-
ричного розвитку суспільства [14]. 

Оскільки західна модель громадянського сус-
пільства формувалася в процесі історичного роз-
витку європейської цивілізації як незалежна від 
держави форма самостійної діяльності громадян, 
воно завжди прагне до самозбереження та абсо-
лютної автономії. В Україні громадянське суспіль-
ство часто розглядають як антитезу державі, як її 
«ворожий» інститут. Такий підхід був виправда-
ний лише за часів руйнування тоталітарної дер-
жави і початку розвитку демократичної правової 
держави. Так, між державою і громадянським 
суспільством можуть бути взаємини антагонізму, 
взаємної підтримки, взаємного доповнення, пере-
хідного стану від одного до іншого і, навпаки. 
Однак, перехід від тоталітарного режиму в Укра-
їні створив деякі умови для пробудження грома-
дянської активності, і в роки пеpебудови почався 
вражаючий підйом так званих неформальних гро-
мадських рухів, масових політичних течій. В той 
же час, маючи короткочасний суспільний настрій, 
вони не пpивели до виникнення стійких грома-
дянських соціально-психологічних оpієнтацій, 
до фоpмування такої системи масових соціаль-
них уявлень, яка могла б лягти в основу pозвитку 
громадянського суспільства. У багатьох важливих 
сферах життя країна почала розвиватися, в той 
же час, нові демократичні інститути ще не стали 
настільки сильними, щоб ефективно протидіяти 
тим тенденціям, які склалися раніше.Тому розви-
ток і формування сучасного громадянського сус-
пільства, демократизація всіх сфер суспільного 
життя – це стратегічна мета держави, що набуває 
особливого значення для просування України в 
європейський і світовий простір, наближення до 
європейських стандартів демократії. 

Сьогодні в Україні існують проблеми станов-
лення громадянського суспільства, адже воно не 
згуртоване та розрізнене. Ці труднощі обумовлені 
не тільки історичним минулим з його інститу-
тами і цінностями, а й прорахунками в проведенні 
окремих реформ за часів розбудови незалежної 
України [13]. 

Перспективи громадянського суспільства в на- 
шій країні залежать від формування його соціаль-
ної бази. На нашу думку, основна роль соціальної 
бази громадянського суспільства в тих людях, які 
беруть участь в соціальних практиках громадян-
ського суспільства або, принаймні, орієнтованих 
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на це, що має на увазі наявність у них певної сис-
теми цінностей, навичок вибудовування взаємин 
з іншими людьми, організаціями та органами 
влади, виходячи з основних принципів цивільного 
суспільства, і в цілому наявність певних форм 
орієнтацій (інформаційної, нормативно-ціннісної, 
діяльнісної) на підтримку функціонування інсти-
тутів громадянського суспільства. До соціаль-
них практик цивільного суспільства відносяться 
взаємодопомога і взаємна підтримка, приватна 
філантропія і добровольча діяльність, участь  
в діяльності недержавних некомерційних органі-
зацій, громадських ініціатив, добровільну участь 
у тому, що прийнято ще з минулих часів називати 
громадською роботою, захист своїх прав, участь  
в місцевому самоврядуванні тощо [13]. 

Розвиток громадянського суспільства в Україні 
проходить під впливом ряду ключових факторів: 
політико-правового, економічного, комунікатив-
ного, освітнього, ідеологічного [20]. Політика 
влади по відношенню до структур громадянського 
суспільства, в тому числі і до його інституціона-
лізованої частини проявляється через формування 
правових рамок їх діяльності та правозастосовну 
практику, внесок держави в їх ресурсне забезпе-
чення, формування каналів комунікації між дер-
жавою і громадянським суспільством. 

Істотні зміни у ставленні держави до структур 
громадянського суспільства спостерігалися неодно-
разово за останні 10–15 років, і можна обґрунтовано 
стверджувати, що політика влади в Україні щодо 
розвитку громадянського суспільства багато в чому 
суперечлива і, по суті, ще тільки формується.

Так, протягом останнього десятиріччя спосте-
рігається зміна ставлення держави до громадян-
ського суспільства в бік певної активізації спроб 
конструктивної взаємодії державних органів  
і громадських організацій. У числі найбільш 
помітних проявів згаданого повороту слід зазна-
чити розгортання за підтримки держави моніто-
рингу стану громадянського суспільства, поява 
державних грантів для недержавних організацій, 
ревізію законодавства, що регулює їх діяльність, 
з метою скасування необґрунтованих обмежень, 
сприяння розвитку інститутів громадянського 
суспільства і прав людини тощо.

У числі причин повороту до конструктив-
ної взаємодії держави і некомерційного сектора 
можна виділити дві. По-перше, це бажання під-
ключити потенціал і ресурси громадянського 
суспільства до вирішення соціальних проблем 
в Україні. По-друге, це прагнення вищого керів- 
ництва країни продовжити розбудову правової 

демократичної держави, хоча цей процес йде 
часом непослідовно. В цілому зазначений поворот  
у державній політиці поліпшив умови для розви-
тку громадянського суспільства при збереженні 
труднощів, що стосуються практик громадян-
ського суспільства, найближче примикають до 
політичної активності.

Стан економічних передумов розвитку грома-
дянського суспільства в Україні характеризується 
поступовим зростанням обсягів індивідуальних 
і корпоративних філантропічних ресурсів, укорі-
ненням практик соціальної корпоративної відпо-
відальності, волонтерства. Для діяльності струк-
тур громадянського суспільства в соціальній 
сфері доступна державна підтримка.

Разом з тим у другій половині 2000-х років 
відбулося суттєве скорочення обсягів зарубіжних 
донорських ресурсів. В Україні поки що не сфор-
мувалися великі спеціалізовані благодійні фонди, 
які б забезпечили незалежний від держави або 
окремих провідних корпорацій джерело фінан-
сування діяльності структур громадянського сус-
пільства.

Перспективи подальшого зміцнення ресурс-
ної бази українського громадянського суспільства 
тісно пов’язані із загальним станом економіки 
країни, здатністю подолати модель зростання  
і просування модернізації.

Економічна криза продемонструвала уразли-
вість ресурсної бази країнського громадянського 
суспільства в умовах одночасного падіння доходів 
населення, бізнесу і держави.

Якість комунікативних практик підвищується, 
проте знаходиться ще далеко від того рівня, який 
необхідний, щоб комунікативний фактор став 
джерелом розвитку громадянського суспільства. 
Помітні зрушення досягнуті в комунікації з орга-
нами державної влади та органів місцевого само-
врядування. Розвивається соціальна реклама, 
зростає застосування інтернет-технологій як 
інструменту мережевої комунікації. В той же час 
відчувається слабкість горизонтальної комуні-
кації недержавних організацій, їх мережевої вза-
ємодії між собою. У налагодженні систематичної 
комунікації з бізнес-організаціями та інституцій-
ними донорами українські недержавні організації 
роблять, мабуть, ще тільки перші кроки.

Не останнім фактором розвитку громадянського 
суспільства має стати також високий освітній рівень 
українського населення, тематика теорії і практики 
взаємодії держави і громадянського суспільства має 
бути впроваджена в програми навчання з дисциплін 
державного і муніципального управління. Разом  
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з тим має бути ще велика робота, з тим щоб в 
Україні були забезпечені умови для становлення 
моральної громадянської позиції, громадянської 
компетентності та набуття досвіду участі в прак-
тиках благодійності та волонтерства в контексті 
безперервної освіти [21]. 

Щоб подолати ці обмеження і зробити концепт 
громадянського суспільства працездатним, необ-
хідно розробити такі способи теоретизування  
і емпіричної верифікації, щоб вони відображали 
суть громадянського суспільства з урахуванням 
трьох обставин. 

По-перше, з урахуванням результатів засто-
сування історичного методу аналізу для обліку 
змінити значення громадянського суспільства, 
як у генезі ідеї, так і в логіці формування самого 
інституту. 

По-друге, слід відмовитися від дуже пошире-
ного сьогодні суто теоретичного або навіть інту-
їтивного підходу до громадянського суспільства. 
Надзвичайно важливо, щоб теорія громадянського 
суспільства грунтувалася на надійних емпіричних 
даних, що характеризують його як на макрорівні 
аналізу його структур, так і на мікрорівні аналізу 
його суб’єктів. 

І по-третє, з урахуванням національної специ-
фіки. Постановка питання про формування гло-
бального громадянського суспільства не змінює 
логіку його виникнення знизу: воно формується 
навіть не в масштабах країни, а в першу чергу на 
локальних територіях конкретних поселень, де 
виникають цивільні суспільства [22]. 

Отже, зважаючи на це, при розвитку укра-
їнського громадянського суспільства потрібно 
враховувати вплив не тільки західної та схід-
ної моделей розвитку зазначеного суспільства,  
а й власний, позитивний і негативний досвід, обу-
мовлений традиціями, культурою, менталітетом, 
рівнем правової культури і правосвідомості гро-
мадян.

Незважаючи на особливий шлях станов-
лення українського громадянського суспільства, 
в цілому напрям його розвитку пролягає в руслі 
західноєвропейської цивілізації, в контексті 
поступової еволюції до стандартів європейської 
демократії.

Формування громадянського суспільства, 
його взаємодія з владою мають ґрунтуватися на 
принципах справедливості, інтеграції та відпо-
відальності, відкритості, гуманізму, зниження 
рівня нерівності, політичного плюралізму, демо-
кратії, збалансованості цілей і можливостей реа-
лізації, оптимальному співвідношенні політичних 

та соціально-економічних відносин, вираженні 
громадянським суспільством власних інтересів 
незалежно від держави, забезпеченні провідного 
значення інституціоналізації в процесі реформ,  
з метою пом’якшення наслідків політичних змін, 
забезпечення громадської згоди та консенсусу  
у зв’язку з загрозою виникнення «замороженого 
конфлікту» на сході України. 

На основі вивчення наявного досвіду та специ-
фіки розвитку українського суспільства з’ясовано 
чинники становлення громадянського суспіль-
ства, до яких відносяться: взаємодія демократич-
них інституцій, представництво інтересів, захист 
прав та свобод, політична участь, децентралізація. 

Положення щодо інституційних проблем, які 
спричиняються порушеннями у взаємодії полі-
тичних інститутів, їх функцій, меж компетенції, 
об’єктивних потреб розвитку; інституційних та 
поведінкових політичних загроз. 

Основні функції громадянського суспільства: 
реалізація заходів для розвитку громадянського 
суспільства, регулювання соціальних параметрів 
економічного процесу, забезпечення політич-
ної стабільності, зменшення рівня громадського 
напруження шляхом регулювання діяльності 
інститутів та створення нових громадських 
об’єднань. 

За умови кризи слід шукати нові механізми 
захисту населення з метою конкурентоздатності 
і консолідації громадянського суспільства, функ-
ціонування недержавних інститутів і організацій. 
Інституціоналізація громадянського суспільства 
формується у вигляді цілісної системи, складо-
вими якої є механізми регулювання інституціо-
нальних, інформаційно-комунікаційні відносин  
в Україні. 

Твердження, що в Україні становлення грома-
дянського суспільства є історично обумовленим 
процесом, незважаючи, на те, що тривалий час 
відбувалося одержавлення громадського життя, 
що дозволяє спростувати міф, що громадська 
діяльність не є властивою українському мента-
літету, а є запозиченою. Встановлено, що особ- 
ливості, розвиток громадянського суспільства  
в Україні та його законодавче закріплення є озна-
кою становлення та розвитку демократичної полі-
тичної системи.

Особливості формування механізмів взаємо-
дії громадянського суспільства та влади в умовах 
посилення впливу чинників зовнішнього серед-
овища, політичних відносин тощо. 

Вирішення існуючих проблем становлення 
громадянського суспільства можливе через роз-
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поділ відповідальності між державою, бізнесом  
і громадськими організаціями, визначення пріо-
ритетів і зміни характеру взаємодії з регіональ-
ною владою, подолання популістських політич-
них рішень, налагодження партнерства держави 
та бізнесу. 

Формування громадянського суспільства 
впливає специфіка демократичної трансформації 
через сукупність об’єктивних і суб’єктивних фак-
торів. Об’єктивні означають неготовність полі-
тичних інститутів до вирішення нових проблем; 
ініціювання процесів «згори» за мобілізаційною 
моделлю; територіальну фрагментованість тощо. 
Суб’єктивні визначаються характером співвід-
ношення, з одного боку, політичних інститутів, 
реформ, владних структур та, з іншого боку, – спе-
цифікою сприйняття демократії, справедливості, 
свободи, громадянських прав. 

Модерні аспекти формування сучасного грома-
дянського суспільства в Україні в умовах новітніх 
політичних викликів через взаємодію громад-
ських інститутів з провідними політичними інсти-
тутами та виокремлено основні механізми такої 
взаємодії: консультації з громадськістю, участь 
у консультативно-дорадчих органах, проведення 
публічних заходів; механізмами залучення гро-

мадських організацій на рівні місцевого само-
управління є участь у проведенні громадських 
слухань, діяльність громадських рад, соціальне 
замовлення та закупівля послуг громадських 
організацій за кошти місцевих бюджетів тощо.

Спектром можливостей громадянського сус-
пільства як системи недержавних відносин має 
стати самоорганізація і взаємодія громадян  
з метою: запобігання узурпації державної влади 
будь-якими її суб’єктами; пошуку консенсусу  
в системі реалізації базових соціальних цінностей 
при усвідомленні особою інтересу суспільства, 
держави як свого власного інтересу; практичного 
вирішення суспільних проблем.

Висновки. Таким чином, аналіз взаємовідно-
син між владою та суспільством засвідчив, що на 
сьогодні вже існує певний досвід у налагодженні 
такої співпраці. Та попри те, що він весь час 
збагачується, залишається актуальною потреба 
об’єднання зусиль та впровадження нових меха-
нізмів залучення громадян до формування стра-
тегії розвитку держави. Адже відсутність участі 
громадян у процесі вироблення державної полі-
тики та контролю за виконанням рішень є одним 
із недоліків системи державного управління 
України.
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Hrushchynska N. M. MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF POLITICAL  
AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY  
IN UKRAINE

The article examines an overview of the state, problems and directions of modernization of Ukrainian society 
and the state. Current tasks of modernization of state administration, implementation of social reforms are 
formulated. The current state and main trends of modernization of the public service are characterized. Further 
rapprochement with civil society will take place in different states in different forms and with different conceptual 
foundations. A comparison of the civil society with the Western European society, with its leading institutes  
and system of values, regarding the relationship between the civil society and the government is carried out.  
The state acts as a sphere of public-authority interests, in which the holders of power, constituting the apparatus 
of the state, are obliged to be guided by general interests. At the same time, the state has defenders of the interests  
of civil society. Civil society is a mature stage of the historical development of society. The formation of civil society 
and its interaction with the authorities should be based on the principles of justice, integration and responsibility, 
openness, humanism, reducing the level of inequality, political pluralism, democracy, the balance of goals  
and opportunities for implementation, the optimal ratio of political and socio-economic relations, the expression 
by civil society of its own interests regardless of the state, ensuring the leading importance of institutionalization 
in the process of reforms, with the aim of mitigating the consequences of political changes, ensuring public 
agreement and consensus in connection with the threat of a «frozen conflict» in the east of Ukraine. The range 
of possibilities of civil society as a system of non-state relations should be self-organization and interaction  
of citizens with the aim of: preventing the usurpation of state power by any of its subjects; search for consensus 
in the system of implementation of basic social values when a person realizes the interest of society, the state  
as his own interest; practical solution of social problems. 

Key words: public service, civil society, public administration.



7

Теорія та історія публічного управління

УДК 94(477,8)»1918-1920
DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2022.3/02

Кушко І. С.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ НАРОДНИХ МІНІСТРІВ  
У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

У дослідженні проаналізовані структура та повноваження Ради Народних Міністрів як 
колегіального органу виконавчої влади періоду діяльності Директорії Української народної 
республіки (УНР). 

Автором визначено місце Ради Народних Міністрів у системі органів публічної влади УНР 
доби Директорії, охарактеризовано порядок формування, визначено її функції та завдання, 
встановлено роль у законодавчому процесі УНР. 

У статті наголошено, що Рада Народних Міністрів – колегіальний орган, що мав форму-
ватися на основі коаліції, але фактично формувався у залежності від розстановки політич-
них сил у державі. 

У дослідженні також встановлено місце та роль Кабінету Народних Міністрів у системі 
виконавчої влади УНР доби Директорії як державного органу, що складався з Голови Кабі-
нету Народних Міністрів, Державних секретаря та контролера та міністрів закордонних, 
земельних, військових та внутрішніх справ, народного господарства та фінансів. 

Стаття написана з використанням як загальнонаукових методів дослідження, так  
і методів, які характерні для наукової сфери публічного управління та адміністрування.  
Для з’ясування причин утворення Ради Міністрів, Директорією використовувався принцип 
історизму. При аналізі державно-правової сфери, статусу та компетенції органу, обґрунту-
вання розподілу владних повноважень між органами влади з урахуванням історичного досвіду 
державного будівництва застосовано принципи детермінізму та розвитку. Автор також 
використовував структурно-функціональний аналіз, системний метод, метод прогнозування, 
порівняння та спостереження.

Автором у досліджені зазначено, що виконавча влада УНР була представлена Радою 
Народних Міністрів, що формувалася міжпартійною коаліцією, але це не завжди відповідало 
політичній ситуації в державі. За період існування Української Народної Республіки доби 
Директорії так і не було прийнято нормативно-правового акту, де б визначалися правовий 
статус, функції та завдання Ради Міністрів, а також було б розмежовано повноваження 
між РНМ як органом виконавчою владою та Директорією як тимчасовою верховною вла-
дою революційного часу. Робота уряду була під постійним впливом Директорії, а часта зміна 
складу урядів та керівників призводила до незлагодженої та непослідовної політики при роз-
будові системи державних органів влади УНР.

Ключові слова: Рада Народних Міністрів, Кабінет Міністрів, орган виконавчої влади, 
Директорія, Українська народна республіка, Західноукраїнська народна республіка, міністр.

Постановка проблеми. У розбудові власної 
демократично-правової держави важливим факто-
ром є врахування правової спадщини 1917–1920 рр., 
особливо коли знову відбувається війна з Росією. 
І щоб не програти та втратити державність, 
потрібно вивчити уроки державного будівництва 
періоду української революції. Період Україн-
ської народної республіки доби Директорії є важ-
ливим та актуальним у розбудові органів держав-
ної влади в умовах війни, що можна порівняти 
із сучасними подіями. Директорія намагалася 
розробити свій власний політичний курс, який 

не був схожий на періоди Центральної Ради та 
Української держави. Формування та становлення 
органів виконавчої влади стало однією із важливих 
завдань Директорії. На роботу уряду покладалося 
вирішення багатьох політичних кроків, що охо-
плювали різні сфери життя, а саме правовий статус 
та повноваження органів державної влади, а також 
розбудову вертикалі та структури органів влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розбудова органів виконавчої влади є предме-
том дослідження як вітчизняними істориками, 
так і дослідниками державно-правових явищ 
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доби Директорії Української народної республіки 
1918–1920 р. Серед дослідників варто виділити 
П. Гай-Нижника, М. Копиленка, С. Благовісного, 
О. Бойко, Д. Яневського, використано мему-
ари державного службовця, Голови Ради Народ-
ного Міністра та учасника політичних процесів 
І. Мазепи.

Використовувалися нормативно-правові доку-
менти, закони, постанови, інструкції, циркуляри: 
«Декларація Української Директорії, що зробила 
Директорія», «Тимчасовий закон Ради Народних 
Міністрів про силу законів про порядок утво-
рення законів та про форму і порядок їх оголо-
шення», «Закон про форму української влади, 
ухвалений Конгресом Трудового Народу Укра-
їни», «Про тимчасовий статут Кабінету й Ради 
Народних Міністрів, про порядок затвердження й 
оголошення законів і постанов та про скасування 
попередніх законів», «Про тимчасове Верховне 
управління та порядок законодавства в УНР» та 
«Про Державну Народну Раду». 

Формулювання цілей статті. Охарактеризу-
вати структуру, повноваження, а також особли-
вості становлення, розвитку, функціонування та 
правовий статус Ради Народних Міністрів.

Виклад основного матеріалу. У період 
повстання листопад – грудень 1918 р. при Дирек-
торії було створено Раду завідуючими держав-
ними справами, яка займалася цивільним життям 
країни, а також Український військовий рево-
люційний комітет, який перебрав владу в Києві 
та встановив контроль над державним апаратом 
Української держави П. Скоропадського. Рево-
люційний комітет 14 грудня 1918 р. утворив Раду 
Комісарів, в обов’язки якого входили взяття під 
контроль органи виконавчої влади періоду П. Ско-
ропадського. Рада Комісарів – орган виконавчої 
влади, який входив до адміністративно-управлін-
ського апарату Директорії та діяв без чіткої про-
грами, політичних орієнтирів, спонтанно й ситуа-
тивно. Раді Комісарів вдалося налагодити роботу 
уряду й у короткий строк взяти під свій контроль 
міністерський апарат П. Скоропадського [6, с. 88].

26 грудня 1918 р. Директорія своїм наказом 
створила новий орган виконавчої влади, а саме 
Раду Народних Міністрів (РНМ), головою, якої 
було обрано В. Чехівського. Новостворений орган 
державної влади перейняв на себе функції Ради 
Комісарів. Він був коаліційним, до нього входили 
представники всіх політичних партій, які перебу-
вали в складі Українського національного союзу. 
Завдання нового уряду – трансформувати полі-
тичну систему й державне управління у перехід-

ний період становлення влади Директорії. 14 січня 
1919 р. Директорія приймає постанову, за якою 
звільняє всіх службовців гетьманської держави.

У цей день було ухвалено Декларацію. Час-
тина дослідників вважають її тимчасовою консти-
туцією, у якій прописувалося державно-управ-
лінський апарат доби Директорії. За основу було 
покладено «трудовий принцип», зазначалося, 
що право на владу мали тільки працюючі класи 
(робітники, селянство), нетрудові класи позбав-
лялися права голосу. Декларація не прописувала 
обов’язки уряду, правовий статус, а також її місце 
в системній вертикалі органів державної влади. 
Політична невизначеність і відсутність розпо-
ділу повноважень між Радою Народних Міністрів  
і Директорією в подальшому показала свою нее-
фективність. Декларація прописала, що усі про-
блеми, які виникли із структурою та формою орга-
нів влади, повинен розв’язати Конгрес трудового 
народу України. Радою Міністрів було розроб- 
лено інструкцію до виборів Трудового конгресу, 
на основі якої мав скликатися відповідний орган 
[3, с. 406–412].

Радою Міністрів було ухвалено законопроект 
«Тимчасовий закон Ради Народних Міністрів про 
силу законів про порядок утворення законів та про 
форму і порядок їх оголошення». Законопроект 
мав діяти до ухвалення Конституції УНР. У ньому 
прописувався механізм затвердження законів. 
Право законодавчої ініціативи належало Директо-
рії, Раді Народних Міністрів, окремим міністрам 
або головам окремих відомств. [3, с. 395–396]. 

Ухвалений закон частково прописав механізм 
роботи ради і показав вплив Директорії на орган 
виконавчої влади. Члени Директорії розподілили 
між собою міністерства: В. Винниченко контр-
олював діяльність внутрішніх та закордонних 
справ, С. Петлюра – військове, морське, мистецтва 
та народного здоров’я, П. Андрієвський – юсти-
ції, продовольчих справ, культів та контролю, 
Ф. Швець – народної освіти, фінансів, торгу  
і промисловості, земельних справ, А. Макаренко – 
шляхів, пошт і телеграфів [4, с. 205].

Під час роботи Трудового конгресу було 
затверджено «Закон про форму української 
влади, ухвалений Конгресом Трудового Народу 
України», відповідно до якого на Раду Міністрів 
покладалися обов’язки виконавчої влади, під-
звітний був Трудовому конгресу, а у перервах між 
сесіями – Директорії. Законопроект не розмеж-
овував повноваження між Директорією і Радою 
Народних Міністрів [8, с. 4]. Відповідний законо-
проект був першим документом, який прописував 
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місце Ради Народних Міністрів у системі органів 
виконавчої влади. Комісії Трудового конгресу, які 
утворилися згідно законопроекту, мали наглядати 
за діяльністю міністерств РНМ, що одразу викли-
кало невдоволення в урядовців [7, с. 91]. Трудовий 
конгрес України легітимував владу Директорії 
та Ради Народних Міністрів, але не розмежував 
повноваження між ними, що в подальшому нега-
тивно вплинуло на їх роботу

31 січня 1919 р. було відправлено уряд 
В. Чехівського у відставку, а 13 лютого призна-
чено новий кабінет на чолі з С. Остапенком. 
Наступного дня Рада Міністрів ухвалила тим-
часовий законопроект «Про порядок внесення 
й затвердження законів в Українській Народній 
Республіці». Відповідно до закону було створено 
у складі Ради Народних Міністрів менший коле-
гіальний орган – Кабінет Міністрів. Відповідно 
ст. 3 закону від 14.02.1919 р. до складу кабінету 
входили голова, міністри закордонних справ, 
народного господарства, земельних справ, фінан-
сів та військових справ, а також державні секретар 
та контролер, що мали право дорадчого голосу. 
Згідно ст. 4 відповідного закону Рада Народних 
Міністрів формувалася з голови членів Кабінету 
Міністрів, керуючими міністерствами та дер-
жавних контролера та секретаря [3, с. 476–477]. 
Закон знову заклав протиріччя між Директорією 
та Радою Міністрів, тому що в окремих надзви-
чайних випадках Директорія без погодження 
із Кабінетом і Радою Народних Міністрів сама 
могла видавати закони. У нормативно-правовому 
документі не прописувалося, що саме належало 
розуміти під словами надзвичайні випадки, також 
не обмежував повноваження членів Директорії  
у втручання в роботу Ради Міністрів [1].

У квітні Раду Народних Міністрів очолив 
Б. Мартос. Після сформування нового уряду було 
опубліковано «Декларацію уряду УНР», відпо-
відно до якої курс було взято на забезпечення 
армії, а також формування робітничо-селянських 
трудових рад. Період прем’єрства Б. Мартоса 
був складний, постійні суперечки між урядом  
і Директорією. Ці протиріччя почалися після 
включення Є. Петрушевича до складу Директорії, 
який не визнавав уряд. Б. Мартос, намагався ско-
ротити штати міністерств, а також оновити дер-
жавний апарат, на який не вистачало кваліфікова-
них державних службовців. 

Перед Б. Мартосом постала фінансова криза. 
Голова Ради Народних Міністрів намагався про-
вести фінансову реформу – введено грошову оди-
ницю – гривню. Джерелом наповнення бюджету 

став друкарський станок. Податкова система існу-
вала за рахунок контрибуції і реквізиції на класо-
вому підґрунті. Відповідні законопроекти були 
прийняті на державному рівні, узаконені меха-
нізми збору коштів до скарбниці, що негативно 
позначилося на державницькій політиці Директо-
рії, яка втрачала свою популярність серед народу 
України. Спробу виправити дану ситуацію нама-
гався уряд Б. Мартоса, але провести земельну 
реформу і створити дієву податкову систему йому 
не вдалося. Була утворена комісія при міністерстві 
фінансів, до якої входили економісти, правники. 
Вона намагалася зупинити обіг іноземних грошей 
на території Української народної республіки, але 
комісії це так і не вдалося ввести в життя, уряд 
Б. Мартоса було відправлено у відставку. [1].

Радою Народною Міністрів було розроблено 
законопроект «Про тимчасовий статут Кабінету 
й Ради Народних Міністрів, про порядок затвер-
дження й оголошення законів і постанов та про 
скасування попередніх законів» [10]. До повнова-
жень Ради Міністрів належало наступне:

– ухвала проектів законів у всіх галузях дер-
жавного будівництва;

– прийняття рішень, щодо видатків та прибут-
ків і асигнувань з державного бюджету.

Міністри та начальники департаментів не 
могли вирішувати питання державницького 
характеру без відома Директорії, Ради або Кабі-
нету Народних міністрів.

У склад Ради Міністрів входив голова, міні-
стри й начальники відомств, яким надані права 
міністрів. Начальники відомств, які не мали прав 
міністрів брали, участь у нарадах лише тоді, коли 
питання стосувалися їхнього відомства. Статут 
більш детально прописав обов’язки та права дер-
жавних контролера та секретаря. 

Державний контролер має бути присутній на 
всіх засіданнях ради, користується правом дорад-
чого голосу і має право «протесту», а також право 
законодавчої ініціативи у справах, що стосується 
питань фінансово-економічної діяльності.

Державний секретар також бере участь у всіх 
засіданнях Ради Міністрів, користується правом 
дорадчого органу, а у випадках, коли законопро-
ект та урядові розпорядження розроблялися дер-
жавною канцелярією, за секретарем залишається 
вирішальний голос.

Рада Міністрів скликається головою за розпо-
рядженням Директорії або Кабінету Міністрів,  
а також за письмовим зверненням членів ради, але 
не менше, як чверть складу Ради Народних Мініс- 
трів. Коли відсутній голова і заступник, скликати 
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раду може секретар. Члени ради мають бути пові-
домлені за 12 годин до початку засідання. Допус-
калася терміновість скликання Ради Міністрів, 
але причина скликання обов’язково записувалася 
у журнал Ради Народних Міністрів. Головую-
чим є голова Ради Міністрів або його заступник,  
а у випадках їхньої відсутності рада сама обирала 
головуючого. Засідання, які скликала Директорія 
і сама була присутня на них, головою засідання 
автоматично ставав керівник Директорії. Право 
голосу члени Директорії не мали. Рішення при-
ймалися більшістю голосів, а при рівній кількості 
голос головуючого був вирішальним.

На порядок денний питання виносяться за 
постановою Директорії, Кабінету Міністрів, 
голови ради та членів Ради Міністрів. Усі питання 
перед скликанням мали бути записані у повідо-
мленні, які вручали членам ради перед скликан-
ням для ознайомлення. До питань, що стосува-
лися бюджету, видатків, асигнувань, обов’язково 
прикріплювалися висновки бюджетних комісій. 
У окремих випадках дозволялося без висно-
вку міністра фінансів і бюджетної комісії, але за 
погодженням із головою. Висновки надсилалися 
до державної канцелярії, а остання розсилала їх 
членам ради для ознайомлення – і це все мало 
виконуватися не пізніше, як за три дні до початку 
засідання.

Ухвалений законопроект редагувався держав-
ною канцелярією відповідно до поправок внесе-
них у журнал, підписувався головою Ради Народ-
них Міністрів і направлявся на затвердження до 
Директорії. Усе це відбувалося під керівництвом 
державного секретаря. Затвердження й оголо-
шення відбувалося відповідно до «Тимчасового 
закону про порядок затвердження і оголошення 
ухвалених Кабінетом або Радою Народних Міні-
стрів законів та постанов». Про затверджений 
Директорією законопроект державний секретар 
повідомляв голову Ради Міністрів і начальника 
відповідного відомства [10, арк 6–8].

Статут більш детально описав склад вико-
навчого органу, порядок скликання, розгляд та 
затвердження нормативно-правових документів 
Радою Народних Міністрів. Він доповнював зако-
нопроекти: «Закон про форму української влади, 
ухвалений Конгресом Трудового Народу Укра-
їни», Про порядок внесення й затвердження зако-
нів в Українській Народній Республіці», які були 
прийняті раніше.

Ухвалена Радою Народних Міністрів декла-
рація від 12 серпня 1919 р. змінила внутрішньо-
політичне спрямування республіки. Уряд взяв 

курс на скликання парламенту і реформування 
органів місцевого самоврядування, що означало 
відмову від «трудового принципу» на користь 
європейської моделі [2, с. 45]. Виконавча влада 
прийнятою декларацією намагалася порозумітися 
із опозиційними партіями й досягти компромісу, 
але об’єднання не вдалося. Зі зміною політич-
ного курсу в Українській народній республіці 
розпочалася нова політична криза, в основі якої 
можна виділити ще одну причину – включення 
Західноукраїнської народної республіки у склад 
Української народної республіки з подальшою 
реорганізацією та створенням єдиної вертикалі 
влади. З чим уряд не справився, тому що у кож-
ної республіки були власні погляди на розбудову 
зовнішньої та внутрішньої політики. Керівники 
Західноукраїнської народної республіки це були 
досвідчені політики, які керувалися інтересами 
своєї держави, на відмінну від урядовців Україн-
ської народної республіки [2, с. 45].

14 серпня 1919 р. було сформовано новий склад 
Ради Міністрів на чолі І. Мазепою, який займався 
розробкою відповідних нормативно-правових 
документів по створенню єдиної вертикалі влади, 
але ніяких результатів це не дало, а 15 листопада 
прийнято постанову про виїзд членів Директорії 
за кордон. Управління країною передано голові 
Директорії С. Петлюрі, який іменем Директо-
рії затверджує всі закони й постанови, ухвалені 
виконавчою владою [10, арк. 8–9]. Після чого 
Директорія перестає бути колегіальним органом 
[6, с. 90–91]. Усі ці чинники показали слабкість 
державницького апарату Української народної 
республіки доби Директорії.

З листопада 1919 р по березень 1920 р. Укра-
їнська народна республіка проходила складну 
зовнішньополітичну ситуацію. Українська 
галицька армія перейшла на бік Денікіна, частину 
правобережної України окупували поляки, ліво-
бережна Україна була під контролем більшовиків. 
У Кам’янці-Подільському під патронатом поля-
ків було утворено Українську національну раду, 
яка стала опозиційною до Директорії і вимагала 
реорганізацію уряду і закриттям Директорії, що 
було пов’язано з не популярністю останньої серед 
народу. 

У лютому уряд І. Мазепи розробив законопро-
ект, у якому закладалася інша система державного 
устрою держави, а також вибудовувалися взаємини 
між Радою Міністрів і Директорією (обмежува-
лися повноваження останньої) і закладалися пра-
вові основи скликання Державної Народної Ради. 
С. Петлюра не підтримав даний законопроект, а в 
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обхід уряду підписав мирний договір із Польщею, 
за яким віддавалася західна частина України в 
обмін на військову допомогу у боротьбі проти біль-
шовиків. Військовий успіх, який розвинули україн-
ські війська разом із польськими, ніяких результа-
тів не дав, тому 19 травня 1920 р. І. Мазепа подав 
у відставку. Був сформований новий уряд В. Про-
коповича, але загострення військово-політичної 
ситуації в державі та політичні суперечки між 
очільником уряду та його заступником А. Лівіць-
ким негативно позначалися на державотворчому 
процесі і В. Прокопович подав у відставку, головою 
уряду призначено його заступника А. Лівіцького. 
Політична криза з кожним днем ставала ще склад-
нішою. В останні дні існування Української народ-
ної республіки доби Директорії було прийнято два 
законопроекти: «Про тимчасове Верховне управ-
ління та порядок законодавства в УНР» та «Про 
Державну Народну Раду» від 12 листопада 1920 р. 
Законопроекти стали результатом роботи комісії 
О. Саліковського, до складу якої увійшли науковці, 
юристи, урядовці: Є. Галаневич, О. Ехельман, 
І. Кобза, С. Баран, М. Корчинський, П. Красний, 
Д. Кузьмич, М. Литвицький, С.Мішко, І. Огі-
єнко, М. Пирхавко, В. Сальський, Л. Чикаленко, 
Г. Шиянов [1]. Відповідні закони чітко пропису-
вали повноваження, правовий статус та структуру 
державних органів, обмежувалися повноваження 
Директорії, але відповідні законопроекти були при-
йняті із запізненням, тому що Українська народна 
республіка втратила свої території, а органи дер-
жавної влади переїхали за кордон. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, виконавча влада Української Народ-
ної Республіки була представлена Радою Народ-

них Міністрів, що формувалася міжпартійною 
коаліцією. Протягом існування Української 
народної республіки доби Директорії так і не 
було прийнято законопроекту, в якому пропису-
вався правовий статус Ради Міністрів, а також 
розмежовано повноваження між виконавчою 
владою і верховною, приймалися тільки ухвали, 
заяви, постанови, інструкції, що призводило до 
юридичних колізій, а також до політичної неви-
значеності серед еліти. Робота уряду була під 
постійним впливом Директорії, постійна зміна 
складу урядів і керівників призводило до незла-
годженої та послідовної політики у розбудові 
державних органів влади, кожен новий уряд про-
понував свій політичний курс, що стосувалося 
зміни офіційної політичної стратегії. У підсумку 
це негативно позначалося на роботі органу вико-
навчої влади.

Викликом для Ради Народних Міністрів стало 
включення Західноукраїнської народної респу-
бліки до складу Української народної республіки, 
з яким уряд не справився, що показало розбіж-
ності політичного й ідеологічного характеру  
в організаціях двох республік. Увесь час існування 
Ради Міністрів відбувалося під впливом зовніш-
ньополітичного фактору, на території республіки 
увесь час йшла війна, що позначилося на роботі 
уряду. Через втрату території Української народ-
ної республіки уряд виїхав за кордон, де продо-
вжив свою діяльність.

Висновки та матеріали дослідження можна 
використати для осмислення історико-правових 
основ становлення українського державотвор-
чого процесу, а також при викладанні лекційних 
матеріалів з історії держава і права України.
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Kushko I. S. STRUCTURE AND AUTHORITIES OF THE COUNCIL OF PEOPLE’S MINISTERS 
IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES OF THE DIRECTORY  
OF THE UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLIC

The study analyzes the structure and powers of the Council of People’s Ministers as a collegial body  
of executive power during the period of activity of the Directorate of the Ukrainian People’s Republic (UNR).

The author determined the place of the Council of People’s Ministers in the system of public authorities 
of the UNR of the Directory era, characterized the formation procedure, defined its functions and tasks, 
established its role in the legislative process of the UNR.

The article emphasizes that the Council of People’s Ministers is a collegial body that was supposed to be 
formed on the basis of a coalition, but was actually formed depending on the arrangement of political forces 
in the state.

The study also established the place and role of the Cabinet of People’s Ministers in the system of executive 
power of the UNR of the Directory era as a state body consisting of the Chairman of the Cabinet of People’s 
Ministers, the State Secretary and Controller, and the Ministers of Foreign Affairs, Land, Military and Internal 
Affairs, National Economy and Finance.

The article is written using both general scientific research methods and methods specific to the scientific 
field of public management and administration. To clarify the reasons for the formation of the Council  
of Ministers, the Directory used the principle of historicism. The principles of determinism and development 
were applied in the analysis of the state-legal sphere, the status and competence of the body, the justification 
of the distribution of powers between the authorities, taking into account the historical experience of state 
building. The author also used structural-functional analysis, system method, prediction method, comparison 
and observation.

The author stated in the study that the executive power of the Ukrainian People’s Republic was represented 
by the Council of People’s Ministers, which was formed by an inter-party coalition, but this did not always 
correspond to the political situation in the state. During the existence of the Ukrainian People’s Republic of the 
Directory era, no normative legal act was adopted, which would have determined the legal status, functions 
and tasks of the Council of Ministers, and also would have demarcated the powers between the National 
People’s Republic of Ukraine as a body of executive power and the Directory as a temporary supreme power 
of the revolutionary time . The work of the government was under the constant influence of the Directory, and 
frequent changes in the composition of governments and leaders led to inconsistent and inconsistent policies 
in the development of the system of state authorities of the Ukrainian People’s Republic.

Key words: Council of People’s Ministers, Cabinet of Ministers, body of executive power, Directory, 
Ukrainian People’s Republic, West Ukrainian People’s Republic, minister.
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ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТІВ І ТУРИЗМУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЇХ ВИРІШЕННІ

У статті з’ясовано, що розвиток курортно-санаторної і туристичної сфери у коротко-
строковій перспективі зможуть дати поштовх соціально-економічному зростанню регіонів 
та поліпшенню їх інвестиційного іміджу; доведено, що за своїми природними ресурсами Пол-
тавщина відноситься до областей, які мають виключно сприятливі умови для організації 
санаторно-курортного лікування і масового відпочинку людей; наведено статистичні дані 
щодо кількості курортів та санаторіїв Полтавської області та матеріальна база Полтав-
ської обласної ради по туризму і екскурсіях на 1990 рік, до проголошення незалежності України 
і зроблено попередній висновок про подальші можливості розвитку туристичної й екскурсій-
ної діяльності у Полтавській області через велику кількість її мальовничих місць відпочинку, 
історичних пам’ятників, інших визначних місць, здатних привернути увагу туристів країни 
та зарубіжжя; з’ясовано, що станом на 2021 рік Полтавська область має широку курортно-
туристичну інфраструктура регіону (санаторно-курортні заклади, рекреаційні зони )та роз-
галужену мережу об’єктів місцевого і національного значення; доведено, що туристична 
галузь є стратегічним вектором розвитку Полтавської області, яка має всі передумови для 
інтенсивного розвитку туризму. згідно з Програмою розвитку туризму і курортів у Полтав-
ській області на 2021–2025 роки, наведено такі напрямки розвитку: сільських територій, 
внутрішнього туризму, створення умов для ефективного використання економічного потен-
ціал у культурної спадщини, забезпечення діяльності Комунальна установа «Рекреаційний 
центр «Криворудський» Полтавської обласної ради; з’ясовано, що відсутність фінансування 
з державного бюджету, районних, міських, бюджетів сіл, селищ, об’єднаних територіальних 
громад унеможливлює швидкий та ефективний розвиток санаторно-курортної та турис-
тичної сфери області; доведено, що туристична індустрія Полтавської області потребує 
фінансової підтримки збоку держави та залучення прямих іноземних інвестицій для розвитку 
її інфраструктури та санаторно-курортного господарства. 

Ключові слова: курортно-санаторної і туристична сфера, туристські маршрути, рекре-
аційні ресурси, екскурсійна діяльність, Полтавська область, стратегія, програма розвитку, 
інвестиції, держава. 

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Постановка проблеми. Існування і функціо- 
нування у державі великої кількості санаторно-
курортних закладів різних форм власності та 
відомчого підпорядкування потребує постійного 
удосконалення їх діяльності, і ця місія покладена 
як на державу, так і на органи місцевого самовря-
дування, що вимагає стратегічного бачення: ство-
рення цілісної ефективної системи, спрямованої 
на розбудову конкурентоспроможного туристич-
ного продукту, здатного максимально задоволь-
нити туристичні потреби як зовнішнього, так і 
внутрішнього туриста, та забезпечення на цій 
основі комплексного розвитку територіальних 
громад області, їх соціально-економічного зрос-
тання за умови раціонального використання та 

збереження екологічної рівноваги, історико-куль-
турної спадщини тощо [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
На увагу заслуговують наукові напрацювання 
у сфері розвитку курортно-оздоровчої справи 
і туризму таких авторів, як: К. Бабов, В. Єжов, 
О. Торохтін (висвітлено потенціал та специфіку 
оздоровчих ресурсів здравиць та санаторіїв Укра-
їни з метою забезпечення правильного відбору 
громадян на санаторно-курортне лікування) [3], 
Т. Сокол (з’ясовано шляхи оптимізації туризму 
регіональних громад) [7], В. Карюк (розкрито 
переваги використання блокчейн-технологій  
у діяльності сучасних підприємницьких структур 
туристичної сфери) [10], Г. Уварової (наведено 
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сучасні тенденції і перспективи розвитку між-
народного туризму, доведено необхідність вико-
ристання його досвіду для розвитку вітчизняного 
туризму) [9] та інших дослідників.

Не зважаючи на велику кількість напрацювань 
у сфері туризму, санаторно-оздоровчої справи, 
використання порівняльного аналізу стану їх роз-
витку від перших років незалежності нашої дер-
жави до сьогодення потребують уваги науковців  
у розгляді цього питання.

Метою статті є питання розвитку та функці-
онування курортно-санаторного господарства та 
туризму Полтавської області і з’ясування ролі 
держави у їх вирішенні.

Виклад основного матеріалу. Процес реформ 
на шляху до євроінтеграції України зумовив 
актуалізацію розвитку тих галузей економіки, 
які можуть у короткостроковій перспективі дати 
поштовх соціально-економічному зростанню 
регіонів та поліпшенню інвестиційного іміджу 
країни загалом. Останнім часом у світі почав 
набирати популярність лікувально-оздоровчий 
туризм [3]. Актуальність і пріоритетність роз-
витку сфери туризму та курортів для нашої дер-
жави обумовлені: – необхідністю формування 
здорового способу життя, профілактики захво-
рювань та оздоровлення дітей і дорослих засо-
бами активного туризму та санаторно-курорт-
ного лікування; – економічною важливістю цього 
виду туризму, що сприяє зростанню зайнятості  
і доходів працюючих громадян, стимулює ділову 
активність в інших галузях (транспорт, зв’язок, 
будівництво, торгівля, виробництво продукції 
сільського господарства та ін.); – об’єктивною 
необхідністю раціонального використання при-
родних рекреаційних ресурсів, їх збереження та 
самовідтворення; – потужною соціо-культурною 
функцією туризму, як засобу виховання патріо-
тизму, формуванню позитивного іміджу країни за 
кордоном [2, с. 31].

Прийнятий в 2000 р. Закон України «Про 
курорти» [5] визначив правові, організаційні, еко-
номічні та соціальні положення щодо розвитку 
курортів в Україні з метою повноцінного викорис-
тання природних лікувальних ресурсів для потреб 
реабілітації та оздоровлення населення [1, c. 26]. 

За своїми природними ресурсами Полтавщина 
відноситься до областей, які мають виключно 
сприятливі умови для організації санаторно-
курортного лікування і масового відпочинку 
людей. Основу курортних ресурсів області 
складають мінеральні води, виявлені в Мирго-
родському, Великобагачанському, Новосанжар-

ському, Кременчуцькому, Хорольському, Шишаць-
кому та інших районах. Дослідження лікувальних 
властивостей миргородської води уродженцем 
Миргорода, земським лікарем І.А. Зубовським 
(1843–1933 рр.) показали, що вода миргородського 
джерела має постійну температуру 21,2 С, відно-
ситься до слабо мінералізованих хлоридно-натрі-
євих вод (до 3 г/л) і близька по кількості хлорис-
того натрію до мінеральної води відомих курортів 
Соден, Баден-Баден, Аахен. У 1965 році державна 
комісія по запасах корисних копалин визначила, 
що дебіт Миргородського родовища мінеральних 
вод складають 2127 куб. м за добу, тобто практично 
невичерпані. Інші мінеральні води використову-
ються в області переважно як столові [4, c. 260].  
Що стосується загального об’єму природного 
рекреаційного потенціалу Полтавщини, то він 
складав 14335,4 тис. чол.-доз рекреації в рік. У роз-
рахунку на 1 кв. км території припадало 497,8,  
а на душу населення – 8,3 чол.-доз. На середину 
80-х років ХХ ст. природній рекреаційний потен-
ціал області оцінювався більше, ніж в 1,5 млрд крб. 

У 1990 році на території Полтавської області 
функціонувало 9 санаторіїв, розрахованих на 3,8 тис. 
місць, у яких покращували своє здоров’я близько 
60 тис. чоловік. У таблиці 1 відображено курорти та 
санаторії Полтавської області на 01.01.1990 року.

У 1990 році в Полтавській області діяли відомчі 
здравиці, в яких покращували стан здоров’я робіт-
ники, службовці і студенти під час чергової від-
пустки або без відриву від виробництва, – 10 санато-
ріїв-профілакторіїв, де відпочивало 20 тис. чоловік, 
у тому числі 3 тисячі матерів з дітьми. Система сана-
торіїв-профілакторіїв була досить розгалуженою.

Ще у 1990 році йшлося про те, що можливості 
розвитку туристичної й екскурсійної діяльності  
у Полтавській області далеко не вичерпані, тому що 
вона визначається багатьма мальовничими місцями 
відпочинку, історичних пам’ятників, інших визна-
чних місць, здатних привернути увагу туристів кра-
їни [4, с. 264]. У 1990 році основу матеріальної бази 
Полтавської обласної ради по туризму і екскур-
сіях складали 3 туристські готелі і 5 туристських 
баз на 3058 місць, в т.ч. постійно діючих – 1408. 
У таблиці 2 відображено матеріальну базу Пол-
тавської обласної ради по туризму і екскурсіях на 
01.01.1990 року.

У 1990 році в області діяло 43 туристських 
маршрути. Програма перебування туристів на 
Полтавщині визначалась путівкою. Так, для турис-
тів, що приїжджали в Полтавський туристський 
комплекс «Турист», організовувалися екскурсії 
по місту і в музей-заповідник «Поле Полтавської 
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Таблиця 1
Курорти та санаторії Полтавської області на 01.01.1990 року

№ 
п/п

Назва здравниці та місце її 
знаходження Контингент Профіль 

лікування

Кількість місць  
в період максимального 

навантаження
І. Об’єднання «Миргород курорт»

1. Санаторій «Миргород» дорослі захворювання  
органів травлення 590

2. Санаторій «Хорол» дорослі захворювання орга-
нів травлення 501

3. Санаторій «Полтава» дорослі захворювання  
органів травлення 1005

4. Санаторій «Березовий гай» дорослі,  
батьки з дітьми

захворювання орга-
нів травлення  

і обміну речовин
600

ІІ. Об’єднання «Полтаваколгоспздравниця»

1. Санаторій «Лісові поляни»  
(с. Терентівка, Полтавського району) дорослі

серцево-судинні 
захворювання, 

неврологія
360

2. Санаторій «Кочеток» 
(с. Олефірівка, Миргородського району) діти захворювання  

органів травлення 120

3. Санаторій «Псьол» 
(смт Велика Багачка) дорослі захворювання  

органів травлення 200

4.
Дитячий оздоровчий табір санаторного 
типу «Світанок» (с. Сухорабівка,  
Решетилівського району)

діти серцево-судинні 
захворювання, 120

5. Санаторій «Сосновий бір»  
(Зінківського району)

дорослі,  
батьки з дітьми

серцево-судинні 
захворювання, 
захворювання  

органів травлення

190

60

Джерело: [4, с. 261–262].

Таблиця 2
Матеріальна база Полтавської обласної ради по туризму і екскурсіях на 01.01.1990 року

№ 
п/п Назва закладів

Кількість місць

усього у т.ч. цілорічної 
діяльності

1.

Полтавський тур комплекс, у т.ч.:
- готель «Турист»

837
431

581
431

- турбаза «Зелений гай
с. Копили, Полтавського району 406 150

2. Туристський готель «Кремінь» (м. Кременчук 411 411
3. Туристський готель «Україна» (м. Миргород) 380 302
4. Турбаза «Нові Санжари» 618 64
5. Турбаза «Бузковий гай» (с. Горбанівка, Полтавського району) 200 50
6. Турбаза «Сонячна» (с. Липове, Глобинського району) 314 -
7. Турбаза «Кротенківська» (Полтавський район) 298 -
Разом: 3058 1408

битви», одноденний похід по околицях Полтави 
і поїздка ні підприємства народних промислів 
Диканьки і Опішні («До народних умільців»), 
екскурсія «Літературна Полтава», що знайомили 
відпочиваючих з життям і творчістю письмен-

ників (М.В. Гоголя, І.П. Котляревського, Панаса 
Мирного, Л.І. Глібова, В.Г. Короленка), актором 
М.С. Щепкіним, художником М.А. Ярошенком, 
легендарною поетесою Марусею Чурай та ін. 
У 1990 році в області діяло 16 екскурсійних марш-
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рутів в межах Полтави та її околиць і 18 екскур- 
сійних маршрутів з виїздом у визначні місця Пол-
тавської, Кіровоградської (на той час), Сумської, 
Дніпропетровської, Харківської областей. Кож-
ного року в області відкривалися нові туристичні 
та екскурсійні маршрути, великою популярністю 
користувався 20-денний маршрут «По річці Псьол 
на човнах», 16-денний – «По річці Ворсклі на 
весельних човнах», а також кінно-верхові марш-
рути – 16-денний по Полтавщині та 18-денний 
по нижній течії річки Сули та побережжю Кре-
менчуцького моря (водосховища). Вже у ті роки 
цікавою і перспективною формою відпочинку, 
яка успішно практикувалась Полтавською облас-
ною радою по туризму та екскурсіях, був сімей-
ний відпочинок туристів у сільській місцевості на 
кооперативній основі з використанням житлових 
будинків сільських мешканців [4, с. 262]. 

Станом на 2021 рік у Полтавській області 
курортно-туристична інфраструктура регіону 
включає в себе 12 санаторно-курортних закладів 
та 9 рекреаційних зон та понад 120 закладів роз-
міщення. У деяких районах області функціонують 
74 садиби сільського «зеленого» туризму. 

Полтава має широку та розгалужену мережу 
об’єктів (місцевого і національного значення), які 
фактично або потенційно привабливі для турис-
тів (історико-культурний потенціал, який відобра-
жений у монументах, архітектурних пам’ятках, 
музеях та меморіалах – 257 пам’яток культурної 
спадщини місцевого значення і 39 пам’яток куль-
турної спадщини національного значення) [8].

В області налічується 146 музеїв різної форми 
власності. Наразі відсутній комплексний та кон-
курентоспроможний туристичний продукт у 
Полтавському регіоні. Основна причина – нее-
фективне використання туристичного ресурсу 
території. За даними Укрстату станом на 2021 рік 
туристичні послуги на території області надають 
107 суб’єктів туристичної діяльності, у тому числі, 
туроператорів – 16, турагентів – 91. Кількість 
обслугованих туристів, за офіційними статистич-
ними даними, склала 19 032 осіб, з них: туристів, 
що виїжджали закордон – 17884 осіб, охоплених 
внутрішнім туризмом – 973 особи. Обсяг нада-
них туристичних послуг склав 3758,4 тис. грн. За 
оцінками експертів, ці дані є неточними. На тери-
торії області зареєстровано близько 219 суб’єктів 
підприємницької діяльності, юридичних та фізич-
них осіб, які надають послуги громадського хар-
чування (ресторани, кафе, бари та ін.). З них не 
більше 30% можна віднести до таких, що мають 
достатньо високий рівень якості послуг і можуть 

бути розглянуті як пріоритетні для обслугову-
вання туристів.

Туристична галузь є стратегічним вектором 
розвитку Полтавської області, яка має всі переду-
мови для інтенсивного розвитку туризму. 

Програма розвитку туризму у Полтавській 
області на 2021–2025 роки розроблена відповідно 
до Державної стратегії регіонального розвитку на 
2021–2027 роки та проєкту Стратегії регіональ-
ного розвитку Полтавської області на період до 
2027 року, на виконання законів України: «Про 
місцеве самоврядування в Україні»; «Про міс-
цеві державні адміністрації»; «Про туризм»; 
«Про курорти»; «Про зовнішньоекономічну 
діяльність»; «Про інноваційну діяльність»; «Про 
стимулювання інвестиційної діяльності у пріо-
ритетних галузях економіки з метою створення 
нових робочих місць». А також Стратегії розви-
тку туризму та курортів на період до 2026 року, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 16 березня 2017 р. № 168-р, та інших 
нормативно-правових актів, які регулюють турис-
тичнорекреаційну сферу в Україні [8].

Фінансування заходів, передбачених Програ-
мою, здійснюється за рахунок та в межах коштів 
обласного бюджету та можливостей місцевих 
бюджетів, із залученням коштів суб’єктів підпри-
ємництва усіх форм власності, громадських орга-
нізацій, цільових кредитів банків, міжнародної 
технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших 
джерел не заборонених чинним законодавством. 
Проте, як бачимо із таблиці «Бюджет Програми 
розвитку туризму і курортів у Полтавській області 
на 2021–2025 роки, тис. грн.», фінансування захо-
дів, передбачених Програмою, здійснюється лише 
за рахунок та в межах коштів обласного бюджету.

Підтримуємо думку науковців, що «саме спи-
раючись на можливості використання досвіду 
країн Центральної Європи, серед перспектив-
них напрямків розвитку лікувально-оздоровчого 
туризму в Україні можна виділити приваблення 
інвестицій у даний ринок, поліпшення державно-
приватного партнерства, зведення нових закладів 
та повне переоснащення старих, вдосконалення та 
популяризацію системи медичного страхування 
населення, рекламну діяльність з просування 
лікувально-оздоровчого продукту та створення 
санаторно-курортного бренду» [2, с. 34].

У таблиці 3 відображено бюджет Програми 
розвитку туризму і курортів у Полтавській області 
на 2021–2025 роки.

Туристична Полтавщина з кожним днем наби-
рає оберти щодо подальшого розвитку свого 
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Таблиця 3
Бюджет Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області  

на 2021–2025 роки, тис. грн

Очікувані джерела фінансування
Етапи виконання обласної програми Усього витрати  

на фінансування2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р.

Обсяг коштів, усього, у тому числі: 1824,5 1670,0 1661,0 1588,0 1637,0 7 380, 5
державний бюджет – – – – – –
обласний бюджет 1824,5 1670,0 1661,0 1588,0 1637,0 7 380, 5
районні, міські бюджети
бюджети сіл, селищ, об’єднаних 
територіальних громад
Інші джерела – – – – – –

Джерело: [6].

потенціалу у даному напрямку діяльності, що дає 
можливість в подальшому генерувати значний 
інтерес як вітчизняних, так і іноземних туристів 
до туристичних цікавинок регіону. Сьогодні най-
більш популярними видами туризму за метою 
подорожі на Полтавщині є: 

– культурно-пізнавальний туризм; 
– лікувально-оздоровчий туризм; 
– сільський «зелений» туризм; 
– подієвий (фестивальний) туризм; 
– активний (вело) туризм; 
– шкільний туризм. 
Окреме місце у розвитку туристичної галузі 

займає соціальна складова. 
Програми розвитку туризму і курортів у Пол-

тавській області на 2021–2025 роки містить такі 
напрямки: 

– розвиток сільських територій (реалізація 
грантових програм під патронатом Департаменту 
культури і туризму Полтавської ОДА для під-
тримки садиб сільського «зеленого» туризму Пол-
тавщини; Продовження реалізації щорічно освіт-
ніх проєктів «Школа сільського зеленого туризму 
на Полтавщині»);

– розвиток внутрішнього туризму (ство-
рення нових туристичних маршрутів за напря-
мами активного (вело) та промислового туризму, 
щорічна реалізація проєктів з розвитку гастро-
туризму регіону. підтримка щорічно соціальних 
туристичних проєктів, проведення грантових 
конкурсів для підтримки проєктів з розвитку 
мікро – та малого підприємництва, проведення 
щорічно рекламних заходів топ – 5 турмагнітів, 
створення щорічного каталогу заходів, що асоці-
юються виключно з Полтавщиною, налагодження 
міжнародних туристичних потоків з Полтавщи-
ною, щорічне проведення форуму регіонального, 

всеукраїнського та міжнародного рівня для пред-
ставників санаторно-курортних закладів, ство-
рення кластеру галузі стоматологічного туризму, 
а також, об’єднання установ з реабілітації у Пол-
тавській області);

– створення умов для ефективного викорис-
тання економічного потенціал у культурної спад-
щини (створення плану заходів та реалізація 
напряму шкільного туризму спільно з Департа-
ментом освіти і науки Полтавської облдержадмі-
ністрації та його реалізація);

– забезпечення діяльності Комунальна уста-
нова «Рекреаційний центр «Криворудський» Пол-
тавської обласної ради (фінансування та утри-
мання).

Департамент культури і туризму Полтавської 
обласної державної адміністрації щорічно здій-
снює обґрунтовану комплексну оцінку результа-
тів виконання програми та, за потреби, розробляє 
пропозиції щодо доцільності продовження тих 
чи інших заходів, включення додаткових заходів, 
уточнення показників, обсягів і джерел фінансу-
вання, переліку виконавців, строків виконання 
програми та окремих заходів тощо. Що стосується 
фінансування, то з Програми розвитку туризму  
і курортів у Полтавській області на 2021–2025 роки 
бачимо, що єдиним джерелом її фінансування 
є обласний бюджет. Отже, відсутність фінансу-
вання з державного бюджету, районних, міських, 
бюджетів сіл, селищ, об’єднаних територіальних 
громад унеможливлює швидкий та ефективний 
розвиток санаторно-курортної та туристичної 
сфери області, що, у свою чергу, утруднює вико-
нання Програми розвитку туризму і курортів  
у Полтавській області на 2021–2025 роки.

Висновки. На підставі нашого дослідження 
ми дійшли висновків, що туристична індустрія 
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Полтавської області потребує на своє подальше 
формування і розвиток, а несприятливий інвес-
тиційний клімат (занедбаність стану туристичних 
об’єктів та відсутність сучасних зон відпочинку 
та об’єктів туристичної інфраструктури в мікро-
районах міста (парки, готелі, ресторани, май-
данчики культурних подій) потребують на необ-

хідність фінансової підтримки збоку держави та 
залучення прямих іноземних інвестицій для роз-
витку її інфраструктури та санаторно-курортного 
господарства. Перспективним напрямком подаль-
ших досліджень вважаємо діяльність громадських 
об’єднань та розвиток місцевих ініціатив у сфері 
туристичної індустрії регіонів.
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AKHMEDOVA O. O. ISSUES OF DEVELOPMENT OF RESORT AND HEALTH ECONOMY  
AND TOURISM OF POLTAVA REGION: THE ROLE OF THE STATE IN THEIR SOLUTION

The article finds that the development of the resort and tourism sector in the short term will be able to give 
impetus to the socio-economic growth of the regions and improve their investment image; it is proved that 
according to its natural resources Poltava region belongs to the regions that have exceptionally favorable 
conditions for the organization of sanatorium treatment and mass recreation of people; statistics on the 
number of resorts and sanatoriums of Poltava region and the material base of Poltava regional council for 
tourism and excursions for 1990, before the proclamation of independence of Ukraine and a preliminary 
conclusion on further opportunities for tourism and excursions in Poltava region due to its large number  
of picturesque places , historical monuments, other sights that can attract tourists of the country and abroad; 
It was found out that as of 2021 Poltava region has a wide resort and tourist infrastructure of the region 
(sanatoriums, recreational areas) and an extensive network of objects of local and national importance; 
It is proved that the tourism industry is a strategic vector of development of Poltava region, which has all 
the prerequisites for intensive tourism development. According to the Program of development of tourism 
and resorts in Poltava region for 2021–2025, the following directions of development are resulted: rural 
territories, internal tourism, creation of conditions for effective use of economic potential in cultural 
heritage, maintenance of activity. for the sake of; it was found out that the lack of funding from the state 
budget, district, city, budgets of villages, settlements, united territorial communities makes it impossible 
for rapid and effective development of the sanatorium and tourist sphere of the region; It is proved that 
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the tourism industry of Poltava region needs financial support from the state and attracting foreign direct 
investment for the development of its infrastructure and sanatorium.

Key words: resort-sanatorium and tourist sphere, tourist routes, recreational resources, excursion activity, 
Poltava region, strategy, development program, investments, state.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ  
У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Досліджено, що розвиток масової комунікації, світових інформаційних мереж, віддале-
них засобів навчання спричинило виникнення нового інформаційного суспільства. У сучасних 
умовах освіта розглядається як найважливіший фактор соціального та економічного про-
гресу через те, що основною цінністю громадянського суспільства є сама особистість, яка 
має здатність до пошуку та освоєння нових знань, до прийняття нестандартних рішень. 
Інформатизація освіти створює матеріальну та методологічну основу для нових форм її здо-
буття, однією з таких форм є дистанційне навчання. 

Вивчено, що на початковому етапі можливості дистанційного навчання обмежувалися 
використанням віддалених інформаційних ресурсів, або електронного навчання. Індустрія 
дистанційного навчання справляє враження масштабністю охоплення території, кількістю 
студентів, а також залучених до цього процесу викладачів, технічною складністю організа-
ції та супроводу процесу навчання масштабом вкладених інвестицій та, відповідно, отри-
маних результатів. Сьогодні спостерігається стрімке зростання кількості закладів освіти,  
які в тій чи іншій формі використовують дистанційні технології. 

З’ясовано, що якщо на початку свого становлення дистанційне навчання застосовувалося 
виключно при отриманні другої освіти, то тепер ці технології знаходять своє застосування  
в повсякденному житті та залучають все більшу кількість осіб, що навчаються. Дистан-
ційне навчання характерне використанням сучасних інформаційних та телекомунікаційних 
технологій при територіальній роз’єднаності викладача та студентів. Відбувається здо-
буття освіти через взаємодію з віддаленими освітніми ресурсами та суб’єктами навчання, 
яка організується з допомогою інформаційних технологій і засобів телекомунікацій. Навчаль-
ний процес здійснюється під безпосереднім керівництвом викладача незалежно від виду 
закладу освіти, повністю мережевий чи інтегрований із традиційним навчанням.

Обґрунтовано необхідність відзначити процес переходу прогресу суспільства з галузі тех-
нологій в інформаційну і розглянути сферу інформації як поєднання основних знань та інно-
ваційної діяльності, що постійно оновлюється і змінюється. Якщо врахувати особливості  
у вищій школі, дистанційне навчання сприяє реалізації безперервного навчання, а також 
отримання і обміну інформацією без втрати актуальності та новизни. Істотна перевага 
даної форми навчання полягає у можливості отримання знань та інформації без втрати 
реального часу і незалежно від розташування. 

Визначено, що саме дистанційна освіта чуйно та гнучко відгукується на будь-які зміни та 
вимоги ззовні, є відкритою до змін та доповнень. Маючи потужний освітній потенціал, дис-
танційне навчання, як система освіти, може стати найефективнішою формою навчання як 
у поєднанні з фундаментальною освітою, так і як самостійна одиниця. Стрімкий розвиток 
економіки підштовхує науку шукати нові можливості освіти, вона відповідно, у відповідь сус-
пільному запиту трансформується у більш гнучкий та динамічний процес навчання, що має 
свої індивідуальні риси та обмеження. 

Ключові слова: інформаційні технології, дистанційне навчання, вища освіта, державна 
політика, комунікація, управлінські підходи, трансформація.

Постановка проблеми та її зв’язок із важ-
ливими науковими і практичними завдан-
нями. Прогностичні проблеми розвитку освіти не 
можуть вирішуватися старими способами, необ-
хідний серйозний прорив, насамперед, у галузі 
фундаментальних міждисциплінарних дослід- 

жень, організація взаємодії різних наук, кожна 
з яких має свою об’єктну та предметну сферу 
досліджень, свої специфічні підходи та методи. 
Поєднання, взаємна адаптація та взаємне збага-
чення цих наукових дисциплін, об’єднаних єди-
ною цільовою спрямованістю, пов’язаної з підви-
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щенням ефективності багатоаспектної освітньої 
діяльності завдання складне не тільки саме по 
собі, але й для освіти фактично нове. Розвиток 
інформаційних і комунікаційних технологій спо-
нукає необхідність фахівців іншого рівня, здатних 
працювати у віддаленому режимі.

Сьогодні інформація виступає як стимул для 
творчих пошуків, тому що постійна взаємодія 
сприяє розвитку у глобальних просторах інфор-
мації відповідно до багатоваріантного вибору 
індивідуальних рішень, незалежно від стандар-
тів та упереджень. Тому, державна політика щодо 
цієї форми навчання поширюється і на технічну 
організацію цього процесу, систематизація цього 
досвіду призвела до взаємодії всіх учасників 
освітнього процесу, і безпосередньо саму кому-
нікацію. Взаємодію педагога та студентів може 
бути розглянуто як взаємозв’язок їх діяльності, 
особливий вид спільної діяльності та відповідний 
спосіб організації навчального процесу.

Аналіз останніх досліджень, в яких започат-
ковано розв’язання проблеми та визначення 
невирішених раніше частин загальної про-
блеми, яким присвячена стаття. Аналіз наукової 
літератури свідчить, що впровадження інформа-
ційних технологій у процес навчання викликало 
безліч питань, які потрібно вирішувати, фахівці в 
галузі дистанційного навчання пропонують свій 
погляд на виявлені проблеми, висловлюються 
щодо самої сутності дистанційного навчання, 
систематизують вже наявний досвід застосування 
таких технологій [3]. Насамперед йдеться про 
соціальне замовлення суспільства на масове здо-
буття вищої освіти, заклади вищої освіти реагу-
ють на бажання абітурієнтів, відкриваються нові 
напрямки підготовки, що реалізуються з викорис-
танням дистанційних освітніх технологій.

Г. Кірслі та М. Мур пропонують визначення, 
що «дистанційна освіта – це організоване відпо-
відно до навчального плану навчання, яке зазви-
чай здійснюється в місці, відмінному від місця 
розташування викладача і, як наслідок цього, 
вимагає особливої методики складання навчаль-
ного плану, спеціальних прийомів викладання, 
спеціальних способів комунікації та технологій, 
так само як і спеціального організаційного та 
адміністративного устрою». Отже, інформаційно-
освітнє середовище дистанційної освіти є сис-
темно організованою сукупністю засобів передачі 
даних, інформаційних ресурсів, протоколів вза-
ємодії, організаційно-методичного забезпечення. 

Формулювання мети статті, постановка 
завдань. Метою даної статті є обґрунтування реа-

лізації державної гуманітарної політики у сфері 
інформаційно-комунікативних технологій щодо 
дистанційного навчання в закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Організація дистанційного 
навчання є трудомісткою діяльністю, потребує 
великих тимчасових матеріальних витрат, і навіть 
залучення додаткових ресурсів, таких як висо-
кої кваліфікації тих, хто обслуговує цей процес. 
Успіх дистанційного навчання багато в чому зале-
жить від того, наскільки грамотно враховуються 
психолого-педагогічні особливості даної форми 
навчання. Щоправда, що педагоги традиційної 
форми навчання які завжди можуть перебудува-
тися працювати у дистанційному форматі, зна-
ходять цю форму навчання неповноцінною. Тому, 
важливо говорити про повну психологічну готов-
ність до роботи в умовах дистанційного навчання, 
багатьом педагогам це залишається серйозним 
труднощами, що веде до негативних наслідків як 
студентів, так педагогічного колективу. 

До дистанційної форми навчання висуваються 
такі самі вимоги, як і до традиційної, педагог 
повинен сам психологічно перебудуватися, і нада-
вати педагогічний супровід студентам. Технічно 
дистанційне навчання постає як добре укомп-
лектований продукт, але з погляду методичного 
забезпечення спостерігаються серйозні недоліки. 
Важливо говорити про взаємодію в умовах дис-
танційного навчання, оскільки вона виступає спо-
лучною ланкою між викладачем та студентом, 
орієнтиром для останніх у складній навчальній 
ситуації [7]. Незважаючи на наявність великої 
кількості освітніх програм, спрямованих на підго-
товку педагога до роботи в умовах дистанційного 
навчання, проблеми залишаються. 

Якщо говоримо про вищу освіту, то зрозу-
міло, що з дорослим контингентом осіб, що 
навчаються, працювати у умовах дистанційного 
навчання набагато простіше. У таких слухачів 
є мотивація до навчання, необхідність здобуття 
вищої освіти продиктована потребою у трудовій 
діяльності. Ситуація, що склалася у зв’язку з пан-
демією продемонструвала неготовність педагогів 
додаткової освіти працювати за умов дистанцій-
ного навчання. І як результат – загальне обурення 
громадськості в особі педагогічних колективів 
для прийняття дистанційного навчання як альтер-
нативної форми здобуття освіти. 

На сьогоднішній день це справді педагогічна 
проблема, яка торкається всіх учасників освіт-
нього процесу, але дистанційне навчання зайняло 
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своє місце у системі освіти, насамперед ця форма 
навчання сприймається як альтернативна заочній 
формі, а науково-технічний прогрес дозволяє 
якісно покращити навчання. Зазначені іннова-
ції добре можуть бути реалізовані у межах дис-
танційного навчання, незважаючи на колосальне 
опрацювання питання реалізації дистанційного 
навчання закладів освіти з погляду технічного 
супроводу є проблеми, пов’язані з методичним 
супроводом.

Соціальна спрямованість дистанційного 
навчання проявляється у педагогічному спілку-
ванні, при детальному розгляді функціонально-
рольової сторони взаємодії педагога з студентом 
варто відзначити об’єктивні умови педагогічного 
процесу, якими вона обумовлена. Педагог постає 
як організатор діяльності, проводить моніторинг 
її результатів, у такій конфігурації він сприй-
мається не як особистість, а як посадова особа, 
яка здійснює контроль за їх успішністю, якістю 
виконуваної роботи [5]. Практика показує, що  
у форматі дистанційного навчання працюють 
лише педагоги, які мають високий рівень розви-
тку мотиваційно-ціннісного ставлення до педаго-
гічної діяльності.

Насправді в умовах традиційної форми 
навчання для організації педагогічної взаємодії на 
оптимальному рівні необхідно одноразово поєдну-
вати функціонально-рольову та особистісну взає- 
модію. Це дозволить передати як загально соці-
альний, так і особистий досвід самого педагога, 
що сприятиме стимуляції процесу становлення 
особистості. У разі дистанційного навчання про-
цес комунікації опосередкований відповідними 
гаджетами, це зв’язуюча ланка між учасниками 
взаємодії з одного боку дозволяє організувати 
комунікацію в такі моменти, коли це необхідно, 
при фактичному територіальному поділі. З іншого 
боку, інтернет виступає як перешкода між учасни-
ками навчального процесу, тому що за наявності 
бажання вирішити питання у стислі терміни вини-
кають перешкоди асинхронного типу спілкування 
за умов дистанційного навчання. 

Результативність залежить від особливостей 
тих, хто впливає, і на кого впливають, від ситуації, 
в умовах якої воно здійснюється, від вибору засо-
бів впливу, що ясно представляється навчальним 
цілям впливу і, звичайно, від характеру відносин 
між взаємодіючими сторонами [1]. У цьому кон-
тексті слід розуміти, які форми та методи роботи 
викладача варто використовувати у своїй профе-
сійній діяльності, щоб перелічені вище принципи 
знайшли своє відображення у щоденній роботі 

педагога. В умовах дистанційного навчання педа-
гог стає обмежений своїми ж можливостями  
в роботі, якщо не має певних знань і навичок, 
він повинен бути знайомий з сутністю та можли-
востями дистанційного навчання, перевагами та 
недоліками даної форми. 

Саме за таких умов він зможе зорієнтуватися 
в освітньому просторі й таким чином побудувати 
процес навчання, щоб поставлені завдання у плані 
реалізації педагогічної взаємодії змогли бути 
досягнуті як за традиційної форми навчання, так 
і в умовах дистанційне навчання. Розвиток сучас-
них освітніх технологій дає змогу педагогові пра-
цювати на платформах, які надають можливість 
як педагогу, так і тому, хто навчається, перенести 
модель своїх взаємовідносин в іншу площину 
[4]. За наявності чіткої організації діяльності та 
сучасних засобів навчання подібне перенесення 
можна розглядати не як вимушений захід та при-
йняті швидкі виходи зі складної ситуації, а як дію, 
що має великий потенціал. 

Можна говорити про можливості збереження 
та модернізації педагогічної взаємодії в умовах 
дистанційного навчання, про застосування нових 
ефективних форм та способів взаємодії. Для ефек-
тивного здійснення взаємодії в умовах дистанцій-
ного навчання необхідно створити певні умови, 
які сприятимуть активному включенню всіх учас-
ників освітнього процесу в обговорення та вико-
нання завдань, організації досліджень у співпраці, 
здійсненню постійного зворотного зв’язку та роз-
витку емпатії та рефлексії. Важливою вимогою  
є наявність технічних засобів навчання у всіх 
учасників освітнього процесу, а також досвід 
володіння офісними комп’ютерними програмами 
та сервісами мережі Інтернет. 

Звичайно, йдеться про автоматизовану сис-
тему навчання, в яку інтернет входить як технічне 
забезпечення, в даний час автоматична система 
навчання спроектована таким чином, щоб участь 
викладача була мінімальною. Зазначені форми 
роботи, які в даний час пропонуються в умовах 
дистанційного навчання не дозволяють організу-
вати комунікацію на належному рівні. Навчальні 
курси, розроблені педагогами з урахуванням 
особистого досвіду, застосування різноманітних 
новацій, залишаються поза увагою з боку сту-
дентів, а система штучного інтелекту самостійно 
керує навчальним процесом, а виховний процес 
залишається незатребуваним. 

Особа, що навчається відчуває дефіцит інфор-
мації про процес дистанційного навчання, часто 
не розуміє черговості дій, вимог до себе, відчуває 
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втраченість і самотність, коли залишається віч-на-
віч з питаннями з дисципліни, глибина знань не 
враховується, зв’язок теоретичних знань з прак-
тичними вміннями не відстежується [8]. Орга-
нізація дистанційного навчання ускладнюється 
присутністю автоматизованої системи навчання, 
до якої у педагогів двояке ставлення, багато хто 
розглядає таку комунікацію як перешкоду шляху 
взаємодії, інші бачать у ньому рівноправного 
учасника освітнього процесу. 

Особистісна взаємодія у вигляді передачі педа-
гогом досвіду, у якому він постає як володар педа-
гогічної та професійної майстерності, не реалізу-
ється. Освітня практика дистанційного навчання 
заснована на можливостях, що надаються інфор-
маційними технологіями, особливо тими, що 
дозволяють реалізувати різні способи передачі 
знань та взаємодії суб’єктів освітнього процесу. 
Навчальну систему штучного інтелекту повно-
правно можна вважати як учасника педагогічного 
взаємодії, у межах традиційного та дистанцій-
ного навчання комунікація виступає невід’ємною 
частиною освітнього процесу. Організація дис-
танційного навчання вимагає професійної май-
стерності, значних витрат тимчасового ресурсу 
та відповідального ставлення до кожного заняття, 
що проводиться. 

Зазначений процес буде ефективним, коли вся 
освітня діяльність здійснюється виходячи з стра-
тегії, що розвиває вплив викладача на студентів, 
який має бути цілеспрямовано організованим. 
Щойно впровадження дистанційного навчання  
в освітній процес стало підтверджуватись офіцій-
ними документами, у закладів освіти з’явилася 
зацікавленість у реалізації даних напрямів під-
готовки. Це обумовлюється низкою переваг, які 
має дистанційне навчання, а саме, розширення 
контингенту осіб, що навчаються, а наростаюча 
конкуренція серед закладів освіти змушує розви-
ватися та впроваджувати нові технології в освіт-
ній процес з метою стати більш привабливими 
для потенційних абітурієнтів. 

Для того, щоб освітня інституція відповідала 
своєму статусу і повною мірою отримувала під-
тримку від держави, важливо діяти на виперед-
ження. Використання дистанційного навчання 
сприяє також створенню додаткових робочих 
місць, його розвитку сьогодні сприяє низка змін, 
які є у суспільстві у зв’язку з зростанням техніч-
них можливостей обміну інформацією, матері-
ально-технічної бази закладів освіти [2]. Органі-
зація та впровадження дистанційного навчання  
в освітнє середовище складний та тривалий про-

цес. Трудомісткість цього процесу полягає в кон-
солідації безлічі ресурсів: тимчасові витрати, 
матеріально-технічне та кадрове забезпечення, 
що систематично оновлюється. 

Реалізуючи дистанційне навчання існує низка 
проблем, а саме, психологічна адаптація до дис-
танційного навчання за відсутності особистого 
контакту студента з викладачем, відсутність нави-
чок самоорганізації в студентів, зниження кому-
нікаційної культури у розвитку особистості та 
низький рівень технічного супроводу освітнього 
процесу. Якщо технічна організація даної форми 
навчання здійсненна за рахунок використання 
спеціальної освітньої платформи, то коли йдеться 
про методичну складову, необхідно задіяти великі 
ресурси. 

Йдеться про педагогічний колектив, перед 
яким стоїть завдання адаптувати дисципліни, які 
раніше викладалися очно, до нових умов, цей 
трудомісткий процес може бути технічно вико-
наний. Саме викладач несе відповідальність за 
якість навчання, і, відповідно, йому необхідно 
бути добре підготовленим до процесу викла-
дання методично та змістовно, вміти працювати 
з програмним забезпеченням, сервісами мережі 
Інтернет, володіти дистанційними методиками 
та знаннями особливостей побудови навчального 
процесу у віртуальному середовищі.

Питання та проблеми, що виникають у всіх 
учасників у процесі реалізації дистанційного 
навчання, закономірні та очікувані, інформа-
ційно-комунікаційні технології, що стрімко роз-
виваються, дозволяють студентам прослуховувати 
аудіо-лекції, відвідувати вебінари за допомогою 
сучасних гаджетів. Але виконувати обов’язкові 
тестові та практичні завдання можна лише з пер-
сонального комп’ютера або планшета, це є пев-
ною проблемою, тому що не всі студенти мають 
засоби для його придбання. До цієї категорії 
можна віднести проблему надання безперебійної 
роботи мережі Інтернет.

Що стосується педагога, то ця особливість реа-
лізації дистанційного навчання безпосередньо від-
биває залежність діяльності педагога від технічного 
оснащення [6]. Це можливо реалізувати виключно 
за технічної підтримки відповідної служби, але 
не за бажанням педагога чи прохання студентів. 
Під час здійснення педагогічної діяльності важ-
ливим стає процес отримання зворотного зв’язку, 
в умовах дистанційного навчання можливість вза-
ємодіяти безпосередньо відсутня, і, як правило, 
зводиться до листування та викладу в письмовому 
вигляді інформації щодо загального питання. 
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Часто через відсутність безпосереднього кон-
такту неможливо відстежити динаміку особистіс-
ного розвитку, з боку студентів спостерігаються 
випадки відсутності мотивації навчання. При-
чина може полягати у двоякому ставленні сус-
пільства до самого дистанційного навчання, одні 
вважають дистанційне навчання повноцінною 
формою навчання, що сприяє формуванню про-
фесійних компетенцій майбутнього спеціаліста. 
Інші вважають дистанційне навчання неповноцін-
ною формою навчання, нездатною дати необхідні 
навички для професійної реалізації майбутнього 
спеціаліста. Через взаємодію викладачі можуть 
забезпечити індивідуальний підхід до потреб кож-
ного студента.

Формулювання висновків і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Широ-
кий спектр застосування дистанційних освіт-
ніх технологій масово поглинає систему освіти, 
заклади освіти виявляють все більшу зацікавле-
ність у дистанційному навчанні, розширюючи 
контингент студентів. З великою швидкістю роз-

робляються навчальні курси, які можуть залучити 
абітурієнтів, при цьому залучення викладачів до 
роботи з навчальним курсом зводиться до міні-
муму. Виявлені особливості реалізації дистанцій-
ного навчання визначають коло проблем, вирі-
шення яких потребує консолідації сил як з боку 
педагогічного колективу, так і тих, хто навчається. 

Постійний педагогічний пошук нових форм 
та методів роботи накладається на повсяк-
денну завантаженість педагога, а через війну це 
питання або вирішується зовсім, або використо-
вувані форми роботи відповідають поставленим 
завданням курсу. Педагог повинен знати особли-
вості педагогічної взаємодії в умовах дистанцій-
ного навчання, враховувати їх при організації 
навчального процесу, важливо наголосити на 
необхідності спеціальної підготовки як педа-
гогічного колективу, так і студентів. Незнання 
сутності дистанційного навчання, особливостей 
діяльності у нових умовах призводить до того, 
що педагог виявляється не готовий працювати за 
новими правилами.
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Bazyliyak N. О. IMPLEMENTATION OF THE STATE HUMANITARIAN POLICY  
IN THE FIELD OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  
ON DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

It is investigated that the development of mass communication, world information networks, remote learning 
has led to the emergence of a new information society. In modern conditions, education is considered as the 
most important factor of social and economic progress due to the fact that the main value of civil society is the 
individual himself, who has the ability to seek and master new knowledge, to make non-standard decisions. 
Informatization of education creates a material and methodological basis for new forms of its acquisition, one 
of such forms is distance learning. It was studied that at the initial stage the possibilities of distance learning 
were limited to the use of remote information resources, or e-learning. 

The distance learning industry is impressed by the scale of coverage, the number of students and teachers 
involved in this process, the technical complexity of organizing and supporting the learning process by the 
scale of investment and, accordingly, the results obtained. Currently, there is a rapid increase in the number 
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of educational institutions that in one form or another use distance technology. It was found that if at the 
beginning of its formation, distance learning was used only for second education, now these technologies are 
used in everyday life and attract more and more students. Distance learning is characterized by the use of 
modern information and telecommunication technologies in the territorial separation of teachers and students. 

Education is obtained through interaction with remote educational resources and subjects of study, which 
is organized with the help of information technology and telecommunications. The learning process is carried 
out under the direct guidance of the teacher, regardless of the type of educational institution, fully networked 
or integrated with traditional learning. The need to note the process of transition of society’s progress from the 
field of technology to information and to consider the field of information as a combination of basic knowledge 
and innovation, which is constantly updated and changed. Given the peculiarities of higher education, distance 
learning facilitates the implementation of lifelong learning, as well as obtaining and exchanging information 
without losing relevance and novelty. 

It is determined that it is distance education that responds sensitively and flexibly to any changes and 
requirements from the outside, is open to changes and additions. With a strong educational potential, distance 
learning, as an education system, can become the most effective form of learning both in combination with 
basic education and as an independent unit. The rapid development of the economy pushes science to seek new 
educational opportunities, it is, accordingly, in response to public demand is transformed into a more flexible 
and dynamic learning process, which has its own individual features and limitations.

Key words: information technologies, distance learning, higher education, state policy, communication, 
management approaches, transformation.
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НОВІ ВИМІРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНУ  
В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Євроінтеграційні перспективи й стратегії розвитку України, реформи публічного про-
стору на регіональному/місцевому рівні вже окреслили контури ефективності першого етапу 
реформи децентралізації й демократизації влади, результатом якого стали процедури із 
перезавантаження повноважень й посилення персональної відповідальності за ефективність 
управління гуманістичним розвитком регіону. Актуальними є результати публічної діяльності 
з наповнення новим змістом та вибудовування важелів інституційної спроможності регіо-
нальної влади в управлінні сталим розвитком території, підвищення ефективності діяльності 
соціальної й комунальної інфраструктури, які повноцінно й якісно задовольнятимуть жит-
тєві потреби громадян. Сучасні реалії життєзабезпечення регіонального простору в Україні 
визначаються двома шляхами процедури функціонування критичної і соціальної інфраструк-
тури в мирний ба/або особливий період. Наразі в контекстах трансформацій посилюється 
значення консолідації організаційно-управлінської діяльності в умовах особливого періоду (вій-
ськового стану), окреслено процедури діяльності нових органів влади в особі військово-цивіль-
них адміністрацій та їх структур, які витікають із завдань забезпечення спротиву і оборони 
територіальної цілісності держави. Проводиться поєднання і певні обмежувальні заходи  
в повноваженнях органів державної влади, місцевого самоврядування та громадян, які поста-
ють в контексті регіональних викликів – посилення єдності й спроможності місцевої самоор-
ганізації, поглиблення стратегії вирішення спільних соціально-економічних проблем терито-
рії та надання гуманітарної підтримки внутрішньо-переміщеним особам, сприяння релокації 
потужностей й кваліфікованих працівників суб’єктів господарювання в інші більше безпечні 
регіони, всебічної волонтерської підтримки армії, забезпечення функціонування територіаль-
ної оборони та громадського порядку, підтримки активних каналів інформаційної безпеки 
громадян, відновлення місць укриттів для громадян тощо. Наші наукові розвідки окреслили 
сучасні практики та можливі організаційно-управлінські ризики особливого періоду розви-
тку, коли на певному етапі стратегії обмеження демократичних основ діяльності місцевого 
самоврядування та визначення особливого значення організацій зусиль влади й громадян для 
сприяння ефективному розвитку інфраструктури для оборони території і безпеки населення. 

Ключові слова: особливий період, людський розвиток, територіальна оборона, ефективна 
інфраструктура, інформаційна комунікація, безпека громадян.

Постановка проблеми. Мирний та особливий 
періоди у розвитку регіону мають сутнісні й зміс-
тові відмінності і впливи на соціально-економіч-
ний розвиток території, визначальними індикато-
рами реагування на розвиток місцевого публічного 
простору та подолання кризових явищ.

Актуалізується поєднання організаційно-управ-
лінської діяльності з громадянами, суб’єктами 
господарювання і громадськими інституціями 
та стратегій аналізу/реагування на виклики соці-
ально-економічної сфери в умовах особливого 
періоду (військового стану та війни із агресором), 
направлених на чіткість, ефективність й єдність 

суспільства та армії, тилу та фронту. Осмислюючи 
окреслене, ми вже сьогодні відмічаємо, що регіо-
нальна влада всебічно освоїла та налаштувалася 
на нові змістові інституційні важелі, які визнача-
ють спроможності реалізовувати стратегії розви-
тку території, підвищенні ефективності соціальної 
й комунальної інфраструктури (системи освіти, 
медицини та культури), які задовольняють життєві 
потреби громадян та сприяють людському розви-
тку і єдності суспільства.

Наразі, ефективність організаційно-управ-
лінської діяльності нових інституцій управління  
у особливий період визначаються через реальні 
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кроки у налагодженні конструктивного серед-
овища консолідації зусиль влади, місцевого само-
врядування та громадян, які залучені до проце-
дури розвитку громади й розуміння значення їх 
діяльності направленої на підтримку обороноз-
датності країни і досягнення перемоги над воро-
гом. Не заперечно, що час життя людини має від-
буватися у будь-яких реальних умовах: мирного 
чи особливого періоду, але розуміємо, що від-
класти людський розвиток або призупинити його 
не можливо в часи спокою чи кризи. 

На наш погляд, по особливому актуалізу-
ється проблема поєднання прагнень жителів та 
суб’єктів господарювання на створення стійкого 
супротиву агресору: активні волонтерські заходи 
із підтримки Збройних Сил України, гуманітар-
ної підтримки внутрішньо-переміщених осіб та 
місцевого населення, сприяння розвитку міс-
цевого виробництва, створення нових робочих 
місць й своєчасності сплати соціальних внесків та 
податків, проведення активних заходів безпеки, 
активні комунікаційні процеси, які направлено на 
посилення позицій громадської єдності, згуртова-
ності і досягнення перемоги, забезпечення роботи 
закладів освіти, медицини та культури тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окреслена наукова проблема дослідження част-
ково знайшла поклики для узагальнення окремих 
елементів державного управління мирний та осо-
бливий періоди: Бакуненко В.Д., Башкатов В.М., 
Квітка С.І., Тарасенко Т.М., Куйбіда В.С., Негода 
В.А., Толкованов В.В., Шевченко О.В., Романова 
В.В., Жаліло Я.А., Роман В.Д. та ін.. Проблема 
управлінської діяльності в особливий період поки 
знаходиться у певних синергіях, але в той же 
час більшість регіональних проблем механізмів 
управлінської діяльності знаходяться за дослід-
ницьким поглядом. 

Формування цілей статті. Ставиться за мету 
дослідити нормативні основи та окремі прак-
тики організаційно-управлінської діяльності дер-
жавного управління регіону у особливий період 
(воєнного стану).

Виклад основного матеріалу. Війна, військо-
вий стан, центральна влада, й регіони набувають 
нової особливої діяльності, яка направлена на 
стабільність функціонування у особливий період 
системи державного управління для повноцінного 
життєзабезпечення економіки країни та забезпе-
чення збройних сил всім необхідним ресурсом 
для відстоювання територіальної цілісності дер-
жави. Адже Конституція України визначає, що 
Президент держави: забезпечує державну неза-

лежність, національну безпеку і правонаступни-
цтво держави; є Верховним Головнокомандувачем 
Збройних Сил України (далі – ЗСУ); призначає на 
посади та звільняє з посад вище командування 
ЗСУ, інших військових формувань; здійснює 
керівництво у сферах національної безпеки та 
оборони держави; очолює Раду національної без-
пеки і оборони України (далі – РНБО); вносить 
до Верховної Ради України подання про оголо-
шення стану війни та у разі збройної агресії проти 
України приймає рішення про використання ЗСУ 
та інших утворених відповідно до законів Укра-
їни військових формувань; приймає відповідно до 
закону рішення про загальну або часткову мобі-
лізацію та введення воєнного стану в Україні або 
в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, 
небезпеки державній незалежності України; при-
ймає у разі необхідності рішення про введення в 
Україні або в окремих її місцевостях надзвичай-
ного стану, а також оголошує у разі необхідності 
окремі місцевості України зонами надзвичайної 
екологічної ситуації – з наступним затвердженням 
цих рішень Верховною Радою України [1].

Чинне національне законодавство визначає 
особливості змісту правового режиму регулю-
вання воєнного стану, порядок введення та скасу-
вання, правові засади діяльності органів держав-
ної влади, військового командування, військових 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
суб’єктів господарювання та організацій в умовах 
особливого стану, гарантії прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів юри-
дичних осіб. Законодавець визначив, що воєн-
ний стан – це особливий правовий режим, що 
вводиться на загальнодержавному просторі або 
в окремих її місцевостях у разі збройної агресії 
чи загрози нападу, В окреслений час нормативно 
передбачається надання відповідним органам 
державної влади, військовому командуванню, 
військовим адміністраціям та органам місцевого 
самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та 
забезпечення національної безпеки, усунення 
загрози небезпеки державній незалежності Укра-
їни, її територіальній цілісності, а також тимча-
сове, зумовлене загрозою, обмеження конститу-
ційних прав й свобод людини і громадянина та 
прав [2].

Указ Президента України «Про введення воєн-
ного стану в Україні» визначив, що у зв’язку  
з військовою агресією Російської Федерації 
проти України, на підставі пропозиції РНБО, від-
повідно до Конституції України, Закону України 
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«Про правовий режим воєнного стану»: введено 
загальнодержавний воєнний стан із 24 лютого 
2022 року; наказано військовому командуванню 
разом із Міністерством внутрішніх справ Укра-
їни, іншими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування запроваджувати та 
здійснювати передбачені заходи і повноваження, 
необхідні для забезпечення оборони України, 
захисту безпеки населення та інтересів держави. 
У зв’язку із введенням воєнного стану тимчасово, 
на період дії особливого періоду, обмежуються 
конституційні права і свободи людини/громадя-
нина, а також введено тимчасові обмеження прав 
і законних інтересів юридичних осіб в межах та 
обсязі, що необхідні для забезпечення можливості 
запровадження та здійснення заходів воєнного 
стану [3]. 

Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) відпо-
відно до повноважень має забезпечити стабільне 
фінансування та забезпечити реалізацію інших 
заходів, пов’язаних із запровадженням правового 
режиму воєнного стану на території держави. 
Державна служба України з надзвичайних ситуа-
цій (далі – ДСНС) разом з обласними, Київською 
міською державними адміністраціями, іншими 
державними органами, привели єдину державну 
систему цивільного захисту у готовність до вико-
нання завдань за призначенням в особливий 
період. Регіональні органи влади (обласні та Київ-
ська міська державні адміністрації, органи міс-
цевого самоврядування) утворили ради оборони 
та забезпечують сприяння військовому коман-
дуванню у здійсненні заходів правового режиму 
воєнного стану [3]. 

На всіх регіональних територіях держави, для 
забезпечення дії Конституції та законів Укра-
їни, органи регіональної влади разом із військо-
вим командуванням здійснили заходи правового 
режиму воєнного стану, оборони, цивільного 
захисту, громадської безпеки і порядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів громадян. Пре-
зидент України утворив тимчасові регіональні 
державні органи влади – військово-цивільні адмі-
ністрації (далі – ВЦА). Рішення було прийнято 
да поданням КМУ, обласних державних адміні-
страцій та військового командування. У визна-
чені законодавством терміни було створено ВЦА 
населених пунктів утворюються в межах терито-
ріальних громад, у яких органи місцевої влади не 
здійснюють покладені на них Конституцією та 
законами України повноваження. ВЦА населе-
ного пункту (населених пунктів) очолює началь-
ник, який призначається на посаду та звільняється 

з посади Президентом України за пропозицією 
відповідної обласної державної адміністрації. 
Традиційно начальником ВЦА населеного пункту 
(населених пунктів) було призначено відповідні 
сільські, селищні, міські голова. Людина та сис-
тема демократичної публічної влади, навіть в часи 
особливого стану є найвагомішими елементами 
сучасної цивілізованої держави, яка залишаються 
в партнерському колі суб’єктних взаємовідносин 
направлених на гуманістичні стратегії форму-
вання сприятливих умов для сталого розвитку 
громадян і суспільного середовища комфортного 
для повноцінного життя. 

Особливий період в регіональній політиці 
потребує нових підходів і оперативності вирі-
шення нагальних питань та повноважень: 

– у сфері соціально-економічного розвитку 
території: забезпечення ефективного викорис-
тання природних, трудових і фінансових ресурсів; 
залучення до виробництва продукції, виконання 
робіт (послуг) для потреб територіальної гро-
мади (далі – ТГ); формування місцевого бюджету, 
надання пільг зі сплати місцевих податків і зборів; 
встановлення тарифів на побутові, комунальні 
транспортні та інші послуги;

– щодо управління об’єктами ЖКГ побуто-
вого, торговельного обслуговування, транспорту  
і зв’язку, що перебувають у комунальній власності 
відповідних ТГ; забезпечення населення паливом, 
електроенергією, газом та іншими енергоносіями; 
вирішення питань водопостачання, відведення 
та очищення стічних вод; вирішення питань зби-
рання, транспортування, утилізації та знешко-
дження побутових відходів; затвердження марш-
рутів і графіків руху місцевого пасажирського 
транспорту тощо;

– з питань управління закладами освіти, закла-
дами охорони здоров’я, культури, фізичної куль-
тури і спорту, соціально-культурних закладів, які 
належать ТГ; організації їх ресурсного забезпе-
чення;

– щодо охорони/оборони ТГ: сприяння орга-
нізації призову громадян службу; встановлення 
посиленої охорони важливих об’єктів економіки, 
які забезпечують життєдіяльність населення; 
сприяння діяльності спеціальних державних 
інституцій (суду, прокуратури, поліції, СБУ тощо);

– нормативно-правового та адміністратив-
ного спрямування: скасування регуляторних 
актів виконавчих органів ради, які не відповіда-
ють Конституції, законам України, іншим актам 
законодавства; встановлення відповідно до зако-
нодавства правил з питань забезпечення в населе-
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ному пункті чистоти і порядку; прийняття рішень  
з питань захисту населення від надзвичайних ситу-
ацій (епідемічної, хімічної та інфекційної безпеки 
тощо); забезпечення зберігання архівних докумен-
тів, що не належать до архівного фонду [2].

17 січня 2020 р. РНБО в контексті європейської 
концепції «human security», розглянула Стратегію 
національної безпеки України «Безпека людини – 
безпека країни» (далі – Стратегія). В основі Стра-
тегії стали європейські пріоритети людського 
розвитку, стратегій щодо воєнної безпеки, гро-
мадської безпеки, цивільного захисту, розвитку 
оборонно-промислового комплексу, економіч-
ної, екологічної, інформаційної безпеки, кібер-
безпеки, національної розвідувальної програми, 
зовнішньополітичної й державної безпеки, контр-
розвідки і боротьби з тероризмом тощо. Слушно 
відзначити, що вказана Стратегія була прийнята у 
час екзистенціальної загрози українській держав-
ності, несе на собі відбиток специфіки для мир-
ного й особливого періодів [4; 5; 6]. 

Сьогодні порівнюючи попередній та сучас-
ний періоди управлінської діяльності в умовах 
мирного, а відповідно тепер в особливий період 
та відмічаємо, що найбільше вразливими напря-
мами діяльності регіональної публічної влади, на 
які мають концентруватися організаційні зусилля 
й враховувати ризики воєнного стану: війна  
і бойові дії ворога, періодичні обстріли терито-
рій, створення умов для безпеки укриття грома-
дян; відновлення безперебійної роботи (поперед-
ження техногенних аварій) на об’єктах критичної 
інфраструктури регіону; зміцнення територіаль-
ної оборони і безпеки ключових об’єктів жит-
тєзабезпечення регіону, упередження підривної 
діяльності ворожих диверсійних груп; всебічна 
підтримка волонтерства направленого ресурсну 
підтримку ЗСУ та внутрішньо-переміщених 
осіб; організована добровільна евакуація цивіль-
них осіб з гарячих точок бойових дій; активна  
й достовірна комунікація влади України про війну 
та долучення активних 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, розповсюдження слухів для під-
вищення панічних настроїв тощо), робота з обліку 
зруйнованих об’єктів, нанесеної шкоди інфра-
структурі регіонів, проведенню заходів по обсте-
женню територій від наслідків бойових дій тощо. 
Не заперечно, що всі вищевказані зусилля ВЦА 
будуть зміцнювати рівень довіри до влади, зміц-

нюватимуть єдність українського народу та сти-
мулюватимуть досягненню вирішальної перемоги 
над ворогом й відбудові соціально-економічного 
простору регіонів у післявоєнні часи.

Зрештою можна відзначити, що успішним 
досвідом організаційно-управлінської діяльності 
регіональної влади постала робота у розбудові 
територіальної оборони, виконання функцій 
захисту, місцевої оборони, охорони громадського 
правопорядку, організації безпеки об’єктів кри-
тичної інфраструктури та внутрішніх мережевих 
комунікацій; організаційні заходи із радіаційного, 
біологічного та хімічного захисту цивільного 
населення й військовослужбовців на території; 
ефективна робота закладів освіти для здобувачів; 
надання медичної допомоги, виплати всіх соці-
альних зобов’язань тощо [7; 8; 9]. 

Зіставлення засвідчує, що сьогодні в умо-
вах мирного та особливого періоду (військового 
стану) мають різні канали комунікативної дії 
(про які веде мову Хабермас Ю.), відкритості, 
прозорості (які ми свого часу досліджували), які 
в час військового стану постають, як питання 
щодо певного обмеження прав і свобод людини 
пов’язаних: із обмежувальними можливостями 
розповсюдження інформації щодо окремих епі-
зодів життя (розміщення відомостей про надзви-
чайні ситуації в реальному часі (обстріли, пошко-
дження, переміщення армійських підрозділів 
тощо), аби таким чином не ставати коригувальни-
ком обстрілу та розповсюдження за змістом ток-
сичної інформації (панічної, пропагандистської 
й ворожої тощо); фото/відео-матеріали з місць 
роботи критичної інфраструктури та військових 
об’єктів; дотримання загальних правил військо-
вого періоду (комендантська година, користу-
вання громадським транспортом, користування 
певними видами адміністративних послуг тощо) 
та інші [10, с. 173; 11 с. 168; 12, с. 55]. 

Висновки. За результатами дослідження, відмі-
чаємо, що зміст роботи регіональних органів влади 
в умовах особливого періоду пройшов етапи ста-
новлення до нових реалій: діяльність державного 
управління й громадських інституцій в умовах осо-
бливого періоду (війни, нових завдань, стратегічне 
партнерство направлене на перемогу, організацію 
територіальної оборони, гуманітарної підтримки 
громадян, відновлення суверенності та територі-
альної цілісності); визначено значення гуманітар-
ного простору для людського розвитку й безпеки 
громадян у час особливого періоду; окреслено 
кризовий режим роботи закладів соціальної інфра-
структури: освіти, медицини, культури тощо; ство-
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рено нові майданчики партнерства в умовах війни та 
виконання функцій з розвитку освіти та інших сус-
пільних галузей; ефективність діяльності регіональ-
ної влади і громади є ключовим індикатором рівня 

підтримки ЗСУ, ДСНС, територіальної оборони, 
внутрішньо-переміщених і вразливих категорій 
громадян, стабілізації розвитку громади (соціально-
економічного, інфраструктурного, особистісного). 
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Bezena I. M., Rybkina S. O. NEW DIMENSIONS OF PUBLIC GOVERNANCE OF THE REGION 
IN A SPECIAL PERIOD

European integration perspectives and strategies of Ukraine’s development, public space reforms at the regional 
/ local level have already outlined the effectiveness of the first stage of decentralization and democratization 
reform which resulted in procedures for reassignment and strengthening personal responsibility for effective 
humanistic management of the region. The results of public activity on filling with new content and building 
levers of institutional capacity of regional authorities in management of sustainable development of the territory, 
increase of efficiency of social and municipal infrastructure activity which will fully and qualitatively satisfy vital 
needs of citizens are actual. Modern realities of life support of the regional space in Ukraine are determined by 
two ways of the procedure of functioning of critical and social infrastructure in a peaceful and / or special period. 
Currently, in the context of transformations, the importance of consolidating organizational and managerial 
activities in a special period (martial law) is increasing, the procedures for new authorities in the face of military-
civil administrations and their structures are outlined. The combination of certain restrictive measures in the 
powers of public authorities, local governments and citizens is realized. The measures appear in the context of 
regional challenges that is strengthening the unity and capacity of local self-organization, deepening the strategy 
to address common socio-economic problems and providing humanitarian support to internally displaced persons, 
relocation of capacities and skilled workers of economic entities to other safer regions, comprehensive volunteer 
support of the army, ensuring the functioning of territorial defense and public order, support of active channels 
of information security of citizens, restoration of shelters for citizens, etc. Our scientific research has outlined 
current practices and possible organizational and managerial risks of a special period of development, when at 
a certain stage the strategy of limiting the democratic foundations of local self-government and determining the 
importance of government and citizens to promote effective infrastructure for defense and security.

Key words: special period, human development, territorial defense, effective infrastructure, information 
communication, security of citizens.
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КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради»

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФАХОВОЮ 
ПЕРЕДВИЩОЮ ОСВІТОЮ: АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Основні напрямки реформ та вдосконалення державного управління освітою є відпо-
віддю на нові тенденції розвитку суспільства і держави. Провідну роль у зазначених про-
цесах відіграє глобалізація та її виклики, діджиталізація більшості сфер людського буття,  
а також внутрішньодержані економічні, політичні та соціальні зміни. У статті розглянуто 
взаємозв’язок між зазначеними процесами та реформами державного управління, проана-
лізовано законодавство та нормативне забезпечення функціонування та розвитку освіти із 
акцентом на закон «Про фахову передвищу освіту». Враховуючи, що з появою фахової перед-
вищої освіти в Україні з’явився абсолютно новий рівень Національної рамки кваліфікацій, було 
детально проаналізовано причину та потребу у появі даного рівня освіти, актуалізовано про-
блематику фахової пердвищої освіти та її можливості. Так як якість освіти залежить від 
заходів державного управління, особлива увага у статті приділена саме системі державного 
управління фаховою передвищою освітою, виділено її основні суб’єкти та об’єкти; розгля-
нуто структуру та функції органів влади, які здійснюють управління фаховою передвищою 
освітою, розкрито їх основні повноваження, виокремлено ті з них, які для кожного органу 
влади є унікальними, ті, які доповнюють одне одного чи дублюються. Окрема увага приділена 
закладам фахової пердвищої освіти, як основним об’єктам управлінської системи, виділені 
типи навчальних закладів та виявлено певні особливості, що впливають на управління ними. 
Узагальнено систему державного управління закладами фахової передвищої освіти та окрес-
лено тематику подальших досліджень. 

Ключові слова: державне управління освітою, система державного управління, механізми 
державного управління, об’єкти державного управління, суб’єкти державного управління, 
фахова передвищо освіта, заклади фахової передвищої освіти, якість освіти.

Постановка проблеми. Формуючи основні 
вектори розвитку, державне управління освітою 
має враховувати рівень економічного, суспільно-
політичного та історико-культурного розвитку 
нації та держави. З часом, певні форми або рівні 
освітніх систем стають нежиттєздатними. Деякі  
з них потребують ґрунтовних реформ, а деякі – 
взагалі мають зникнути. Ті завдання, які стави-
лися перед загальною середньою, професійно-
технічною чи вищою освітою в радянську 
добу – сьогодні вже не є актуальними, що обумов-
лено абсолютно новими потребами ринку праці та 
глобалізаційними процесами. 

Останній набір «Молодших спеціалістів», під-
готовку яких здійснювали вищі навчальні заклади 
І–ІІ рівня акредитації, відбувся у 2019 році. В той 
же час запит на деяких фахівців, які випуска-
лися зазначеними закладами освіти зберігається, 
а отже, основна проблема полягає в підготовці 
цих фахівців. Суттєвим показником ефективності 
управлінських механізмів держави щодо розви-
тку освіти є якість освітніх послуг, а відповідно 

і якість самої освіти, яку здобувають під час 
навчання. У сучасних умовах цивілізаційного роз-
витку держава відіграє головну, визначальну роль 
у розвитку освіти – властивими їй методами та 
активно залучається до управління освітніми про-
цесами.

Закон «Про фахову передвищу освіту» став 
правовим механізмом державного управління  
з метою створення рівня освіти, що готує необ-
хідні кадри для вимог державної економіки  
в короткий термін та з урахуванням професійних 
потреб випускників. При цьому управлінська сис-
тема фаховою передвищою освітою недосліджена 
та потребує аналізу, з метою виявлення основних 
проблем та розробки заходів їх вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теорія та історія державного управління освітою 
розроблені науковцями Жабенко О.В., Крисю-
ком С.В., Луговим В.І., Прокопенко Л.Л. Шуль-
гою Н.Д. Наукові публікації, щодо дослідження 
особливостей управління фаховою передвищою 
освітою відсутні, що обумовлено новизною появи 
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зазначеного рівня освіти. Важливі аналітичні 
висновки містять в роботах генерального дирек-
тора директорату фахової передвищої та вищої 
освіти України Шарова О.І. Основним джерелом 
дослідження є Закон «Про фахову передвищу 
освіту». 

Постановка завдання. В окресленій наукові 
проблемі ставимо за завдання дослідити актуаль-
ність питання появи нового рівня освіти в Укра-
їні, проаналізувати Закон «Про фахову передвищу 
освіту» та встановити структуру державного 
управління фаховою передвищою освітою із 
визначенням суб’єктів та об’єктів управлінської 
системи відповідного рівня освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
ХХІ століття стало періодом бурхливих реформ, 
глобальних змін та нових тенденцій. Звісно ці про-
цеси торкнулися усіх сфер життя, а втому числі, 
і освіти. При цьому українська освітня політика 
продовжує послуговуватися обмеженими ресурси, 
виявляється недостатній рівень активності учас-
ників освітньої політики, що відображається  
у дефіциті бюджетного фінансування галузі. В той 
же час ми розуміємо, що логічним продовження 
освітнього розвитку є економічний, а отже нехту-
вати ним нераціонально. Основна задача держав-
ного управління освітою полягає у забезпеченні її 
якості, життєдіяльності та динамічного розвитку, 
що обумовлюється рядом внутрішніх та зовніш-
ніх факторів [1, с. 55]. Особливо прискорюють 
процеси модернізації системи освіти наступні 
чинники: 1) швидкозмінність і швидкоплинність 
процесів суспільного розвитку; 2) соціально- 
економічні трансформації в суспільстві, які при-
звели до появи принципово нового для нашої еко-
номіки та соціального буття явища – ринку праці; 
3) процеси глобалізації, які відгукнулися інтегра-
ційними тенденціями у світі; 4) інформаційний 
«вибух» у суспільстві, зумовлений появою нових 
інформаційних технологій і мультимедіа [6, с. 37]. 
Усі ці явища формують серйозні виклики для якіс-
ної професійної підготовки фахівців, де вагому 
роль відіграє тривалість підготовки і можливість 
швидкої перекваліфікації у майбутньому. Таким 
чином управлінська система нового рівня освіти – 
фахового передвищого, має забезпечити взаємо-
дію суб’єктів управління, їх ефективний вплив на 
об’єкти управління, основою яких є заклади фахо-
вої передвищої освіти, з метою розробки страте-
гій розвитку, поліпшення якості освітніх послуг, 
пришвидшення інтеграції даного рівня освіти  
у світовий процес та створення умов для підго-
товки необхідних фахівців, шляхом оптимізації 

змісту навчання, запровадження інноваційних 
педагогічних технологій, створення відповідних 
концептуальних положень. 

На виконання поставлених задач державою 
були застосовані правові механізми управління, 
що втілилися у Закон України «Про освіту» від 
05 вересня 2017 р., де для певних закладів освіти 
був передбачений окремий складник ‒ фахова 
передвища освіта. У ст. 16 Закону України «Про 
освіту» фахова передвища освіта тлумачиться як 
така, що спрямована на формування та розвиток 
освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність 
особи до виконання типових спеціалізованих 
завдань у певній галузі професійної діяльності, 
пов’язаних з виконанням виробничих завдань 
підвищеної складності та/або здійсненням обме-
жених управлінських функцій, що характеризу-
ються певною невизначеністю умов та потребу-
ють застосування положень і методів відповідної 
науки, і завершується здобуттям відповідної освіт-
ньої та/або професійної кваліфікації [3]. 

У 2019 році в Україні було прийнято закон «Про 
фахову передвищу освіту» та створено освіт-
ньо-професійний ступінь фахового молодшого 
бакалавра, кваліфікація якого відповідає 5 рівню 
Національної рамки кваліфікацій [2]. Крім того, 
вона може бути співвіднесена з 5 рівнем Європей-
ської рамки кваліфікацій, що закладає підвалини 
розвитку для актуального питання «академічної 
мобільності» та відповідає студентоцентричним 
тенденціям сучасної освіти [5, с. 199].

Актуалізувавши необхідність нового рівня 
освіти, перейдемо до аналізу системи управ-
ління фаховою перевищаю освітою, адже саме від 
управлінських дій держави залежить подальший 
розвиток фахового рівня освіти та позитивний еко-
номічний відгук, як очікуваний результат реформ. 
Під час аналізу особливостей державного управ-
ління фаховою передвищою освітою доцільно 
використовувати системний метод дослідження, 
як такий, що дозволить виділити основні компо-
ненти системи управління під час їх безперервної 
взаємодії з урахуванням структури та функцій 
усіх елементів.

Управління у сфері фахової передвищої освіти 
здійснюють: Кабінет Міністрів України, централь-
ний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, 
центральний орган виконавчої влади із забезпе-
чення якості освіти, державні органи, до сфери 
управління яких належать заклади фахової перед-
вищої освіти або заклади вищої освіти, органи 
влади Автономної Республіки Крим, органи міс-
цевого самоврядування, до сфери управління яких 
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належать заклади фахової передвищої освіти. 
Кожен із зазначених суб’єктів управління має ряд 
повноважень, які можуть частково дублюватися 
або бути абсолютно індивідуальними. 

Державні цільові програми у сфері фахової 
передвищої освіти перелік спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців з про-
фесій, для яких запроваджено додаткове регулю-
вання знаходяться у сфері повноважень Кабінету 
міністрів України. Він же забезпечує розроблення 
і здійснення заходів щодо створення матеріально-
технічної бази та інших умов, необхідних для 
розвитку закладів фахової передвищої освіти,  
а також їх рівних умов. 

Саме Кабінет Міністрів України визначає права 
і обов’язки засновника закладів фахової передви-
щої освіти державної форми власності, при цьому 
має можливість доручити ці обов’язки, у вста-
новлених ним межах, іншим органам виконавчої 
влади, в тому числі щодо прийняття рішення про 
їх утворення, реорганізацію чи ліквідацію.

Щодо державної політики у сфері фахової 
передвищої освіти, то її проведення забезпечує 
Кабінет Міністрів України, в той час як цен-
тральні органи виконавчої влади займаються 
формуванням та реалізацією. До реалізації дер-
жавної політики в сфері фахової передвищої 
освіти також можуть долучатися органи влади 
місцевого самоврядування та Автономної Респу-
бліки Крим. Кабінет Міністерства України видає 
нормативно-правові акти, забезпеченням яких 
займаються центральні органи виконавчої влади. 
Особливо складним та багатогранним явищем  
є формування бюджетної політики з метою фінан-
сування здобуття фахової передвищої освіти. 
Кабінет Міністрів України здійснює формування 
і розподіл коштів державного бюджету, у тому 
числі шляхом надання освітньої субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам. Крім того,  
в межах власної компетенції та в рамках законо-
давства цим питанням можуть оперувати цен-
тральні органи виконавчої влади, органи влади 
Автономної Республіки Крим та органи місцевого 
самоврядування.

З метою визначення тенденцій розвитку фахо-
вої передвищої освіти, впливу на неї демографіч-
ної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інф-
раструктури виробничої та невиробничої сфери 
органи центральної виконавчої влади у сфері 
освіти і науки формують стратегічні напрями роз-
витку. При цьому відбувається систематичне від-
слідковування потреби вітчизняного ринку праці; 
вносяться пропозиції щодо обсягів напрямів дер-

жавної підтримки підготовки фахівців з фаховою 
передвищою освітою; надаються методичні реко-
мендації щодо освітньої діяльності та управління; 
здійснюється ліцензування освітньої діяльності  
у сфері фахової передвищої освіти, а також заходи 
державного нагляду (контролю) за дотриман-
ням ліцензійних умов; затверджуються типові 
освітні програми профільної середньої освіти для 
осіб, які здобувають фахову передвищу освіту на 
основі базової середньої освіти; затверджується 
перелік інформації, яка повинна міститися в доку-
ментах про фахову передвищу освіту. Питанням 
положення про атестацію та порядку сертифікації 
педагогічних працівників закладів фахової перед-
вищої освіти теж займаються центральні органи 
виконавчої влади, у сфері освіти та науки. За їх 
погодженням, органи забезпечення якості освіти 
мають можливість затверджувати положення про 
атестацію педагогічних працівників закладів спе-
ціалізованої фахової передвищої освіти, які забез-
печують здобуття спеціальних компетентностей 
спеціалізованої освіти, та порядок їх сертифікації. 
Також вони беруть участь у розробці стандартів 
фахової передвищої освіти, умов прийому та фор-
муванні пропозиції державного замовлення на 
підготовку фахівців фахової передвищою освіти 
у порядку, встановленому законодавством. Цен-
тральний орган виконавчої влади у сфері освіти 
і науки разом із центральним органом виконав-
чої влади із забезпечення якості освіти, органами 
влади Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування, повинен забезпечити, 
в межах компетенції та відповідно до законодав-
ства, соціальний захист учасників освітнього 
процесу та сприяти працевлаштуванню осіб, 
які здобули фахову передвищу освіту. Також він 
затверджує положення про акредитацію освіт-
ньо-професійних програм та порядок проведення 
інституційного аудиту закладів фахової перед-
вищої освіти, а самим аудитом займаються дер-
жавні органи, до сфери управління яких належать 
заклади фахової передвищої освіти або заклади 
вищої освіти. Участь у моніторингу якості освіт-
ньої діяльності та якості освіти беруть, як пра-
вило, центральний орган виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти та органи Автономної 
Республіки Крим, органи місцевого самовряду-
вання, а аналіз моніторингу надають відповідні 
органи державної влади, наприклад – Державна 
служба якості освіти України.

Крім того державні органи, до сфери управління 
яких належать заклади фахової передвищої освіти, 
проводять акредитацію освітньо-професійних  
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програм у сфері фахової передвищої освіти, нада-
ють рекомендації закладам фахової передвищої 
освіти щодо організації та функціонування вну-
трішньої системи забезпечення якості освіти; 
акредитують громадські фахові об’єднання та 
інші юридичні особи, що здійснюють незалежне 
оцінювання якості освіти та освітньої діяль-
ності у сфері фахової передвищої освіти, ведуть 
їх реєстр; за результатами експертизи затвер-
джують освітні програми профільної середньої 
освіти для осіб, які здобувають фахову передвищу 
освіту на основі базової середньої освіти (крім 
типових і тих, що розроблені на основі типових);  
за результатами експертизи затверджують освітні 
програми для здобуття базової середньої освіти 
особами, які здобувають фахову передвищу мис-
тецьку або спортивну освіту на основі почат-
кової середньої освіти, у складі наскрізних про-
грам здобуття фахової передвищої мистецької або 
спортивної освіти; у межах повноважень, визна-
чених законом, здійснюють державний нагляд 
(контроль) за дотриманням законодавства у сфері 
фахової передвищої освіти; затверджують наста-
нови до внутрішніх систем забезпечення якості 
фахової передвищої освіти [4]. 

Заклади фахової передвищої освіти є основним 
об’єктом управлінської системи дослідження. 
Типи закладів фахової передвищої представлені 
коледжами 3 видів: 

1) фаховий коледж; 
2) військовий коледж сержантського складу;
3) фаховий коледж із специфічними умовами 

навчання.
Треба відзначити, що збереження саме коледжів 

як основної ланки фахової освіти не є випадко-
вим. На думку генерального директора директо-
рату фахової передвищої та вищої освіти України 
Шарова О.І. коледжі краще забезпечують якісну 
практичну підготовку майбутніх фахівців порів-
няно із закладами вищої освіти [7, с. 7], що є кри-
тично важливим для певних спеціальностей.

Щодо функціонування коледжів в управлін-
ській системі, то вони можуть лишатися само-
стійними або структурними підрозділами вищих 
навчальних закладів. В свою чергу структурні 
підрозділи поділяються на відокремлені та невідо-
кремлені. В законі «Про фахову передвищу освіту» 
передбачено можливість запровадження посад 
науково-педагогічних працівників у коледжах, де 
планується готувати фахівців за окремими програ-
мами здобуття вищої освіти, зі ступенем бакалавра. 
Основним надбанням фахових коледжів стає мож-
ливість поєднання теоретичної діяльності з прак-

тичною та навчанням на майбутніх робочих місцях. 
Таким чином навчання у педагогічному фаховому 
коледжі передбачає практичну підготовку вчи-
теля початкової школи чи вихователя дошкільного 
навчального закладу під час навчання, заклад фахо-
вої передвищої військової освіти передбачає прак-
тичну військову підготовку, заклад фахової перед-
вищої освіти із специфічними умовами навчання 
надає практичну підготовку для потреб Міністер-
ства внутрішніх справ України, Національної полі-
ції України, інших центральних органів виконавчої 
влади, що реалізують державну політику у сферах 
охорони державного кордону, цивільного захисту, 
кримінально-виконавчої системи [4].

Фаховий коледж, має право відповідно до 
ліцензії (ліцензій), забезпечувати здобуття базової 
загальної середньої освіти, якщо наскрізна освіт-
ньо-професійна програма передбачає підготовку 
фахового молодшого бакалавра на основі почат-
кової загальної середньої освіти. 

Відповідно до інформації єдиної державної 
електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) 
станом на 2022 рік на території України заре-
єстровано 543 заклади фахової передвищої 
освіти, що за своїми типами є або незалежними 
або структурними підрозділами закладів вищої 
освіти. В той же час, слід відзначити, що заклади 
фахової передвищої освіти, які увійшли до вищих 
навчальних закладів у якості невідокремлених 
структурних підрозділів окремо до переліку 
ЄДЕБО не внесені, що на перший погляд має 
логіку. Та пошук таких закладів за назвою невід-
окремленого фахового коледжу стає неможли-
вим, і в поодиноких випадках може призвести до 
втрати потенційних здобувачів освіти. Крім того 
управління закладами фахової пердвищої освіти 
здійснюється відповідно до закону «Про фахову 
передвищу освіту», в той час як вищі навчальні 
заклади керуються законом «Про вищу освіту». 
Таким чином на керівника закладу, у якому  
є невідокремлений структурний підрозділ, лягає 
подвійне навантаження та більш розгалужена сис-
тема управління відповідно до тих органів влади, 
які його здійснюють. 

Висновки. У ході дослідження системи управ-
ління фаховою передвищою освітою було вияв-
лено брак наукової літератури в зазначеному 
питанні. В той же час, Закон «Про фахову перед-
вищу освіту» є достатньо змістовним та дає мож-
ливість зробити ряд узагальнень та висновків. 
По-перше поява фахової передвищої освіти, як 
самостійного складника освіти, станом на сьогодні 
є необхідністю, що стало логічним кроком управ-
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лінської діяльності держави, яка прагне забезпе-
чити ринок праці фахівцями з належним рівнем 
підготовки. По-друге, відповідно до ст. 11 Закону 
управління фаховою передвищою освітою здій-
снюють Кабінет Міністрів України, центральний 
орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, 
центральний орган виконавчої влади із забезпе-
чення якості освіти, державні органи, до сфери 
управління яких належать заклади фахової перед-
вищої освіти або заклади вищої освіти, органи 
влади Автономної Республіки Крим, органи міс-
цевого самоврядування, до сфери управління яких 
належать заклади фахової передвищої освіти. Під 
час аналізу встановлено, що деякі їх повнова-
ження дублюються та можуть бути доповненими. 
Цікаво, що Верховна Рада України, яка відповідно 

до ст. 5 Закону «Про фахову передвищу освіту» 
визначає Державну політику у сфері фахової 
передвищої освіти, не включена до органів управ-
ління, що може бути переглянуто. По-третє, були 
проаналізовані об’єкти управління фахової перед-
вищої освіти та встановлено, що вони поділя-
ються на 3 типи фахових коледжів. При чому, вони 
можуть бути самостійними або структурними під-
розділами вищих навчальних закладів. Крім того 
було виявлено, що невідокремлені структурні 
підрозділи фахової передвищої освіти не відо-
бражаються в ЄДЕБО, що ускладнює їх пошук, 
створює певні логістичні проблеми управління 
та потребує додаткового нормативно-правового 
механізму регулювання взаємовідносин у системі 
управління. 
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Voloshka Yе. M. FEATURES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF PROFESSIONAL PRE-HIGHER 
EDUCATION: ANALYSIS OF MANAGEMENT SYSTEM

The main directions of reforms and improvement of education public administration are the response to new 
tendencies of society and state development. Globalization and its challenges play a leading role in these processes, 
the dizhitalization of most human life spheres and internal economic, political and social changes. This article deals 
with examines the relationship between the mentioned processes and reforms of public administration, analyzes 
the legislation and normative provision of education functioning and development, with emphasis on the law «On 
professional pre- higher education». Taking into account that with the appearance of professional pre- higher education 
in Ukraine there was a completely new level of the National qualifications Framework, the reason and need for the 
appearance of this education level was analyzed in detail, the problem of professional pre- higher education and its 
possibilities was updated. Since the quality of education depends on the measures of state administration, the particular 
attention in the article is devoted to the system of state administration of professional pre- higher education, its main 
subjects and objects are allocated; the structure and functions of the authorities, which manage professional pre- higher 
education, their basic powers are considered, some of them are presented, they are separate, which are unique for each 
government body, those that complement each other or duplicate. Special attention is paid to institutions of professional 
pre- higher education, as the main objects of the management system, the selected types of educational institutions and 
certain features that influence their management are revealed. The state administration system of professional pre-
higher education institution has been summarized and the subject of further research has been outlined.

Key words: рublic education management, public administration system, mechanisms of public 
administration, objects of public administration, subjects of public administration, professional pre-higher 
education, the institutions of professional pre-higher education, quality of education.
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КОНЦЕПЦІЯ1 НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ  
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ  
В УКРАЇНІ (НА ЗАСАДАХ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ): 
МУЛЬТИПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПІДХІД 

У статті обґрунтовано актуальність та перспективність застосування мультипара-
дигмального підходу до розвитку національної сфери туризму в Україні у повоєнний період. 
Представлено результати авторської розробки проєкту Концепції національної моделі фор-
мування та реалізації державної політики у сфері туризму в Україні (на засадах соціогумані-
тарного розвитку) – далі – проєкт Концепції. 

Подано інструментарій застосування гуманітарної, соціальної, інституціональної, мар-
кетингової, економічної, цифровізаційної парадигм як комплексу заходів та дій державних 
інституцій у співпраці з широким колом стейкхолдерів, що охоплюють ідеологічний, страте-
гічний, технологічний вектори розвитку національного туризму. 

Доведено, що пріоритетна мета упровадження проєкту Концепції у повоєнний період має 
бути зорієнтована на соціальний і гуманітарний розвиток суб’єктів і об’єктів її реалізації: 
осіб, що подорожуватимуть (Homo viators), осіб, що надаватимуть туристичні послуги, та 
території, що прийматимуть туристів і отримуватимуть соціальні, гуманітарні та еконо-
мічні переваги від такої діяльності на засадах сталого розвитку. 

Наголошено, що представлений поетапний інструментарій упровадження проєкту Кон-
цепції є матричним та динамічним орієнтиром соціогуманітарного розвитку сфери націо-
нального туризму, що здатен адаптуватися до реальних обставин.

Подано авторське тлумачення сутності державної політики у сфері туризму, що форму-
ватиметься та реалізовуватиметься на засадах соціогуманітарного розвитку як динамічний 
процес, який здійснюватиметься на багаторівневій основі, й корегуватиметься та впрова-
джуватиметься через комплекс заходів організаційного, правового, методичного, інструк-
тивного, технологічного характеру та впливатиме на сфери освіти, науки, культури, духо-
вності, а також суспільну та громадянську свідомість населення країни, яке споживатиме 
та надаватиме туристичні послуги.

Наголошено на необхідності розробки та застосування правового, функціонально-органі-
заційного, програмно-цільового, фінансово-економічного, соціально-психологічного та марке-
тингового механізмів реалізації проєкту Концепції. 

Ключові слова: сфера туризму, соціогуманітарні засади, концепція, державна політика, 
повоєнний розвиток туризму.

Постановка проблеми. До початку повно-
масштабної збройної агресії рф проти України 
національна сфера туризму розвивалася досить 
турбулентно, роблячи домінантні акценти на еко-
номікоцентричні моделі розвитку й не викорис-
товуючи, при цьому, потужні соціогуманітарні 
інструменти впливу туризму на формування 
локальної та національної ідентичностей; інтелек-
туалізацію та внутрішню інтеграцію українських 
громадян засобами комунікативної, ідеологічної, 
виховної, культурологічної туристичної просвіти; 

національно-патріотичне виховання молодого 
покоління українців; етнотуристичну промоцію 
місцевості тощо. 

Проте, загарбницькі дії країни-агресорки на 
території України вкотре довели, що будь-яка сус-
пільна сфера, зокрема й туризму, здатна проти-
стояти ворогові там і тоді – де і коли працюють 
ефективні механізми вироблення та реалізації дер-
жавної політики. Тому навіть в умовах воєнного 
стану не варто лише зосереджуватися на заходах 
протидії загарбникам, коли у буквальному сенсі 

1 Концепція (лат. conceptio – розуміння) – точка зору, що вибудовується на парадигмальній системі доказів певних положень щодо розуміння 
процесів суспільного розвитку.
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ведеться боротьба за збереження самобутньої 
етнічної унікальності української нації, а невід-
кладно напрацьовувати ефективний інструмента-
рій соціогуманітарного розвитку сфери туризму  
у повоєнний період. 

Фахово досліджуючи теоретичні, практичні, пра-
вові засади соціогуманітарного розвитку вітчизня-
ної сфери туризму, нами визначено, що цей напрям 
охоплює широкий спектр дотичних до туризму 
соціальних і гуманітарних сфер (а не лише еконо-
мічних), а тому виправдано потребує застосування 
мультипарадигмального підходу до розробки про-
єкту Концепції національної моделі формування 
та реалізації державної політики у сфері туризму  
в Україні (далі – проєкт Концепції). 

У статті представимо авторське бачення на вирі-
шення цього наукового та практичного завдання, 
яке знайшло своє первинне відображення в дисер-
таційному дослідженні [4] та адаптується наразі до 
сучасних реалій у інших дослідженнях [3].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Під час розробки Концепції базисом, на основі 
якого формувався каркас проєкту, стали праці 
вітчизняних учених із різних галузей наук. Першо-
чергово, використовувалися дослідження науков-
ців із галузі науки «Державне управління», які 
зосереджували свій науковий пошук на вироблення 
механізмів соціогуманітарного розвитку країни на 
національному та регіональному рівнях [5; 8; 11]. 
Проте учені не акцентували належної уваги саме 
сфері туризму, яка має свій потужний соціальний  
і гуманітарний потенціал. 

Мало дослідженими ці ж вектори розвитку  
є й серед представників економічної сфери, які 
переважно, торкаються питань інституціоналіза-
ції соціогуманітарного простору регіону [7; 15], 
сталого розвитку [1; 6; 10; 16], людського капіталу 
території [9] та інших чинників.

На підставі аналізу джерельної бази наукових 
досліджень та нормативно-правових актів [12; 
13; 14] виявлено потребу у розробці базового 
документу, своєрідну дорожню карту, які б послу-
жили основою для розвитку національної сфери 
туризму у найближчій повоєнній перспективі.

З огляду на це, мета статті спрямована на обґрун-
тування та розробку теоретико-практичних засад 
проєкту Концепції національної моделі формування 
та реалізації державної політики у сфері туризму  
в Україні на засадах соціогуманітарного розвитку  
із використанням мультипарадигмального підходу. 

Виклад основного матеріалу. В основі роз-
робки проєкту Концепції покладено структурно-
логічний підхід, що дозволив сформулювати мету 

інноваційної моделі управління сферою туризму, 
зорієнтовану на соціальний і гуманітарний розви-
ток суб’єктів і об’єктів її реалізації: осіб, які подо-
рожують, осіб, які надають туристичні послуги, 
території, що приймають туристів та отримують 
соціальні, гуманітарні та економічні переваги від 
такої діяльності на засадах сталості. Пропону-
ється реалізовувати Концепцію в декілька етапів 
та багаторівневій основі управління, що дозволяє 
її адаптувати до економічних, соціальних та гума-
нітарних умов розвитку території. 

Перший етап є проєктним (близько півроку)  
і передбачає пошук стейкхолдерів та генерування 
ними ідей щодо адаптації каркасу моделі в межах 
адміністративно-територіальної одиниці, пошуку 
фінансових, інтелектуальних, матеріальних, люд-
ських та інших ресурсів на її реалізацію.

Другий етап: апробаційний (близько року) 
зосереджується на пілотному (в комплексних 
туристичних дестинаціях у 2–3-х різних регіонах 
України з різними показниками розвитку туризму) 
використанні моделі з урахуванням туристич-
ної сезонності, пристосованості її до ресурсних 
можливостей об’єднаної територіальної громади; 
виявлення слабких і сильних сторін реалізації.

Третій етап: упроваджувальний (два-три роки) 
зосереджується на застосуванні моделі в межах 
чітко визначеної території з виявленням статис-
тичної активності відвідуваності місцевості; роз-
витку затребуваних видів туризму; формуванням 
та удосконаленням рекламно-інформаційної та 
туристичної інфраструктури; контролем за змі-
ною мотиваційних уподобань туристів та вико-
ристання їх на користь місцевого розвитку.

Вбачаємо, що кожен із етапів доречно реалізу-
вати через гуманітарний, соціальний, інституці-
ональний, маркетинговий, економічний, цифровий 
напрями в рамках єдиної мультипарадигмальної 
платформи, що має ідеологічні, стратегічні, тех-
нологічні вектори розвитку.

Кожен із структурних компонентів проєкту 
Концепції опирається на комплекс принципів, до 
яких належать: верховенства права; багаторівне-
вості; децентралізації; безпечності; прозорості; 
туристичного районування; комплементарності; 
сталого розвитку; локальної, індивідуальної 
та секторальної інклюзії; публічно-приватного 
партнерства; колаборації; туристичної інтелек-
туалізації; діджиталізації; достовірності статис-
тичної інформації) та авторський – туристич-
ного людиноцентризму, що сприяє формуванню  
у процесі туристичних практик нового світогляду 
людини; наповнення його соціогуманітарним 
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змістом всіма дотичними до надання туристичних 
послуг соціальними інститутами, особистостями, 
іншими суб’єктами та «отримання» в кінцевому 
результаті нового типу споживача та виробника 
туристичних послуг зі своїми поглядами, ідеями, 
переконаннями, знаннями, цінностями, досвідом 
тощо [2, с. 33–34 ].

Розглянемо кожен із напрямів реалізації про-
єкту Концепції, які формують її мультипарадиг-
мальну теоретико-практичну платформу.

Стартовою, виокремлюємо гуманітарну пара-
дигму, що передбачає пропагування активної 
культури подорожей Україною через пріоритет-
ний розвиток внутрішнього та в’їзного туризму; 
наповнення екскурсійних програм та маршрутів 
національними наративами з урахуванням турис-
тичного районування різновидів туризму в межах 
країни, особливо з акцентом на нові туристичні 
місця, які будуть сформовані подіями російсько-
української війни 2014–2022 рр.; набуття фахової 
соціогуманітарної компетентності випускниками 
освітніх закладів (гідів, екскурсоводів, організа-
торів туристичних подорожей, супроводжуючих 
осіб та управлінців, які забезпечуватимуть фор-
мування та реалізацію державної політики) на 
відповідність рівням глибокої обізнаності із муль-
тикультурними, поліконфесійними, краєзнавчо-
історичними, етнографічними, рекреаційними 
особливостями розвитку туристичних дестина-
цій; оволодіння ними сучасними цифровими тех-
нологіями промоції туристичних ресурсів та ін.

В основу соціальної парадигми проєкту Кон-
цепції покладено сукупність тісних вертикаль-
них і горизонтальних соціальних контактах між 
туристами, надавачами послуг та органами влади, 
які на усіх рівнях управління сприяють задово-
ленню потреб Homo viator (особистості, яка змі-
нюється та розвивається під впливом подорожей 
та формує ціннісне світосприйняття оточуючої 
дійсності в процесі туристичних практик).

Важливою є мультисоціальна сутність туризму, 
що відображається в соціальній активності й соці-
альній мобільності як споживача, так і надавача 
туристичних послуг упродовж життя; в створенні 
належних умов праці для прозорого ведення турис-
тичного бізнесу, виведення з тіні туристичних 
послуг, що надають суб’єкти туристичної діяль-
ності; формуванні нових робочих місць; упро-
вадженні інклюзивного підходу до задоволення 
потреб соціально уразливих верств населення; 
активізації їх туристичної мобільності тощо. Від-
так, державне управління цими процесами нале-
жить до компетенцій органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування і має здійснюва-
тися на засадах кооперації, кроссекторальної кола-
борації, публічно-приватного партнерства, інклюзії, 
соціальної відповідальності тощо в умовах сталого 
розвитку, що сприяє соціоекологоекономічним змі-
нам у межах територій, пов’язаних із ефективним 
управлінням усіма видами ресурсів, які використо-
вуються під час організації подорожей.

Для формування інституціональної пара-
дигми важливо застосовувати третю модель дер-
жавного управління сферою туризму, зокрема, 
через діяльність Державного агентства розвитку 
туризму України як центрального органу виконав-
чої влади, що координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра культури та інформацій-
ної політики України з виокремленням чітких 
соціогуманітарних векторів реалізації державної 
політики, пов’язаних із охороною та промоцією 
національних туристичних ресурсів (природно-
рекреаційних, етнографічних, історико-куль-
турних, зокрема матеріальної та нематеріальної 
культурної спадщини, трудових, соціально-еко-
номічних тощо, а також окремих івент-подій)  
і формування на цій основі національного турис-
тичного районування в межах адміністративно-
територіальних одиниць країни; системне залу-
чення громадських організацій у сфері туризму 
(Національної туристичної організації та її регі-
ональних представництв, спілок підтримки роз-
витку різновидів туризму тощо) до процесів фор-
мування та реалізації державної політики у сфері 
туризму на багаторівневій основі; включення 
туристичних напрямів у діяльність структурних 
підрозділів органів виконавчої влади обласного та 
районного підпорядкування тощо.

Особливості впровадження маркетингової 
парадигми проєкту Концепції пропонуємо здій-
снювати через максимально зручний для спо-
живача й надавача туристичних послуг інстру-
ментарій задоволення туристичних потреб, що 
відповідає соціогуманітарній сутності держав-
ного маркетингу, який реалізується на концепту-
альній багаторівневій основі й спрямований на 
застосування комплексу інтегрованих маркетин-
гових комунікацій для промоції та пропаганди 
подорожей Україною; формування національної 
бази даних туристичних брендів місцевості та 
вжиття заходів щодо їх обов’язкової промоції на 
вебресурсах органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, сувенірній продук-
ції, об’єктах інформального просвітництва тощо; 
інформування туристів про безпечність подоро-
жей Україною у повоєнний період; просування на 



39

Механізми публічного управління

ринок нових туристичних продуктів, зорієнтова-
них на культивування історичних перемог, над-
бань матеріальної та нематеріальної культурної 
спадщини українського народу, інших націо- 
нальних цінностей та наративів; розширення 
можливостей транскордонної, внутрішньодер-
жавної, міжрегіональної кроспромоції турис-
тичних ресурсів місцевості; державно-приватну 
фінансову підтримку маркетингових стратегій 
промоції національних туристичних ресурсів; 
підготовку конкурентоспроможних фахівців 
сфери туризму та ін.

Економічна парадигма реалізації проєкту 
Концепції формується в процесі комерціаліза-
ції туристичного продукту та «торгівлі вражен-
нями» з «wow»-ефектами й активізує широке 
коло учасників до співвиробництва, кооперації, 
колаборації тощо як результат дії економіки вра-
жень. Запропоновано здійснювати управлінське 
лідерство інституцій місцевих органів влади щодо 
об’єднання інтересів усіх стейкхолдерів; застосу-
вання сучасних форм співробітництва на кластер-
ній основі; розроблення та реалізацію програм 
розвитку туризму і суміжних сфер, які вплива-
ють на формування позитивного туристичного 
образу, іміджу, брендингу, репутації території; 
формування, позиціонування та просування кон-
курентоспроможних локальних туристичних про-
дуктів, які створюють додану вартість за рахунок 
емоційних соціопсихологогуманітарних атрак-
торів; урахування інтересів різних соціальних та 
інклюзивних груп туристів у межах туристичної 
дестинації; збільшення терміну їх перебування 
у туристичних місцях як результат продовження 
ефекту враження за рахунок додаткових емоцій-
них чинників (якісна туристична інфраструктура 
та сервіс; високий рівень локального туристич-
ного патріотизму гідів-екскурсоводів, музейних 
працівників тощо; гостинність місцевих жите-
лів; відсутність етнічних, соціальних, мовних 
бар’єрів; персоналізація та видовищність наданих 
послуг; екологізація туристичного простору та 
ін.); ужиття заходів щодо поглиблення туристич-
ної інтелектуалізації відвідувачів, зорієнтованих 
на набуття нових знань та вражень про унікальні 
туристичні ресурси місцевості, її соціогумані-
тарну ідентичність; ментальний портрет видат-
них постатей; самобутні традиції тощо; розро-
блення та активна промоція календаря подієвих 
заходів місцевості; виокремлення ключових брен-
дових подій; облаштування міських/сільських 
інформальних просторів (фотозон та інших атрак-
торів) з елементами емоційної конкретизації міс-

цевості перебування; діджиталізація та віртуалі-
зація туристичних маршрутів, послуг гостинності  
й інших суспільних сфер місцевості.

Базовими засадами парадигми цифрової транс-
формації в рамках проєкту Концепції вбачаємо 
створення комплексної мультимедійної інфор-
маційної платформи про національні туристичні 
ресурси на багаторівневій основі; формування 
стійкої уяви про туристичні регіони як унікальні 
території з локальними брендами; висвітлення 
такої інформації на вебресурсах місцевих органів 
влади з урахуванням потреб інклюзивних грома-
дян; інвентаризація та оцифрування даних про 
національні, регіональні та локальні туристичні 
ресурси; використання смарт-послуг для ство-
рення комфортних умов подорожування Украї-
ною; впровадження електронних карток туриста, 
мобільних додатків для туристів із геолокацією, 
картами маршрутів, аудіо-гідами тощо; створення 
віртуальних турів; цифровізація музейного про-
стору та запровадження електронних квитків на 
туристичні об’єкти, заклади дозвілля тощо.

Висновки і пропозиції. Представлений проєкт 
Концепції для національного туризму є іннова-
ційною мультипарадигмальною теоретико-мето-
дологічною та практико орієнтованою платфор-
мою, зорієнтованою на людиноцентричний зміст 
формування та реалізації державної політики, що  
у синергії застосовує гуманітарну, соціальну, 
інституціональну, маркетингову, економічну, циф-
ровізаційну парадигми соціогуманітарного розви-
тку сфери туризму.

Упровадження затвердженої відповідними 
органами влади Концепції сприятиме значному 
збільшенню кількості подорожуючих Україною 
вітчизняних туристів, підвищить рівень їх інте-
лектуалізації, цифрової грамотності та туристич-
ної обізнаності; вплине на формування соціогума-
нітарної компетентністі фахівців сфери туризму; 
сприятиме згуртованості громад навколо промоції 
локальних туристичних магнітів; приведе до змін 
інституціонального забезпечення державного 
управління сферою туризму на багаторівневій 
основі та ін.

Окреслені очікувані результати реалізації 
Концепції пропонується фінансувати за рахунок 
коштів державного і місцевих бюджетів у межах 
асигнувань, що передбачаються на відповідний 
рік, міжнародної технічної та фінансової допо-
моги, благодійних фондів, інших незаборонених 
законодавством України, джерел. 

Особливо актуальним бачиться застосування 
комплексного підходу до формування та реалізації 
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державної політики у сфері туризму (на засадах 
соціогуманітарного розвитку) із застосуван-
ням правового, функціонально-організаційного, 
програмно-цільового, фінансово-економічного, 
соціально-психологічного та маркетингового 
механізмів.

З огляду на це, пропонуємо державну полі-
тику у сфері туризму, що формується та реалі-
зується на засадах соціогуманітарного розвитку, 
розглядати як динамічний процес, що здійснюва-
тиметься на багаторівневій основі, й корегувати-
меться та впроваджуватиметься через комплекс 
заходів організаційного, правового, методичного, 
інструктивного, технологічного характеру та їх 

впливу на сфери освіти, науки, культури, духо-
вності, а також суспільну та громадянську свідо-
мість населення країни, яке споживатиме та нада-
ватиме туристичні послуги [4].

Переконані, що у повоєнний період саме соціо-
гуманітарний вектор розвитку туризму в Україні 
буде здатен забезпечити можливі інтеграційні 
процеси впливу туризму на освітні, культурні, 
політичні, соціальні зміни в суспільстві й стане 
драйвером соціогуманітарного та економічного 
розвитку територій та інструментом переформа-
тування суспільної свідомості у бік ґрунтовної 
туристичної україноцентричності і матиме пер-
спективу подальших наукових досліджень. 
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Havryliuk A. M. THE CONCEPT OF A NATIONAL MODEL FOR THE FORMATION  
AND IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE  
OF TOURISM IN UKRAINE (BASED ON SOCIO-HUMANITARIAN DEVELOPMENT):  
A MULTI-PARADIGM APPROACH

The article substantiates the relevance and perspective of using a multi-paradigm approach to the 
development of the national sphere of tourism in Ukraine in the post-war period. The results of the author’s 
development of the Concept project of the national model of the formation and implementation of state policy 
in the field of tourism in Ukraine (based on socio-humanitarian development) are presented – further –  
the Concept project.

The toolkit for the application of humanitarian, social, institutional, marketing, economic, digitalization 
paradigms as a set of measures and actions of state institutions in cooperation with a wide range of stakeholders 
covering ideological, strategic, and technological vectors of the development of national tourism is presented.

It has been proven that the priority goal of the implementation of the Concept project in the post-war 
period should be oriented towards the social and humanitarian development of the subjects and objects  
of its implementation: persons who will travel (Homo viators), persons who will provide tourist services, 
and territories that will host tourists and will receive social, humanitarian, and economic benefits from such 
activities based on sustainable development.

It is emphasized that the presented step-by-step toolkit for the implementation of the Concept project is  
a matrix and dynamic reference point for the socio-humanitarian development of the sphere of national tourism, 
which can adapt to real circumstances. The author’s interpretation of the essence of state policy in the field  
of tourism is presented, which will be formed and implemented on the basis of socio-humanitarian development 
as a dynamic process that will be carried out on a multi-level basis, and will be adjusted and implemented 
through a set of measures of an organizational, legal, methodical, instructional, technological nature and 
will affect the spheres of education , science, culture, spirituality, as well as social and civic consciousness  
of the country’s population, which will consume and provide tourist services.

The need to develop and apply legal, functional-organizational, program-target, financial-economic, 
social-psychological, and marketing mechanisms for implementing the Concept project is emphasized.

Key words: sphere of tourism, socio-humanitarian principles, concept, state policy, post-war development 
of tourism.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ 
ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті розкрито поняття «інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ) та обґрун-
товано їх роль в умовах трансформації всіх сфер суспільного життя, зокрема системи 
публічного управління.

З’ясовано, що сучасні ІКТ кардинально змінили підхід до процесу формуванні іміджу орга-
нів публічного управління. Вони є одним із найбільш ефективних засобів, які дають нові уні-
кальні можливості для формування іміджу.

Наголошено на важливій функції веб-сайту у формуванні позитивного іміджу органів 
публічного управління. Разом із тим, зроблено висновок, що незважаючи на великі можли-
вості веб-сайтів, соціальні мережі мають більш високий іміджевий потенціал. Зазначено, 
що за допомогою соціальних мереж можна отримати більш якісний зворотний зв’язок із 
громадянами, на відміну від веб-сайтів. 

Виокремлено основні переваги соціальних мереж, зокрема: можливість охоплювати як 
цільову аудиторію, так і нових користувачів; вони є додатковим місцем для проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи; можливість отримувати зворотний зв’язок, підви-
щувати якість та забезпечувати оперативність розгляду запитів громадян та ін.

Зазначено, що у наші дні діяльність державних органів чи посадових осіб повинна бути 
представлена на їх сторінках у соціальних мережах. Завдяки їм можливо доносити будь-які 
необхідні меседжі чи новини оперативно й ефективно. Це підвищує рівень довіри громадян, 
що позитивно впливає на імідж органів публічного управління.

З’ясовано, що в останні роки в Україні спостерігається позитивна динаміка у викорис-
танні соціальних мереж органами публічного управління. Зокрема, їх активно використову-
ють для здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи, підвищення інформованості сус-
пільства тощо.

Підкреслено, що присутність органів публічного управління у соціальних мережах не пови-
нна обмежуватись створенням акаунтів. Для забезпечення інноваційності, відкритості та 
прозорості своєї діяльності слід бути активними користувачами різних соціальних мереж, 
наповнювати акаунти цікавим, інформативним та актуальним контентом.

Ключові слова: публічне управління, інформаційно-комунікаційні технології, імідж, інтер-
нет, соціальні мережі.

Постановка проблеми. Розвиток інформацій-
ного суспільства як провідна тенденція сьогодення 
зумовлює трансформаційні процеси в усіх сферах 
життя, зокрема у системі публічного управління.

Упровадження ІКТ і розвиток елементів інфор-
маційного суспільства у більшості країн сучасного 
світу розглядають як одне зі стратегічних завдань 
і загальнонаціональних пріоритетів. У сучасних 
реаліях ІКТ набули масштабного характеру та 
широкого розповсюдження. 

Із упровадженням ІКТ діяльність органів публіч-
ного управління значно трансформувалася. Зокрема, 

кардинально змінився підхід до процесу форму-
вання їх іміджу. У майбутньому без активного вико-
ристання ІКТ здійснення управлінської діяльності 
взагалі буде неможливим. Саме тому обрана тема 
дослідження у наші дні є особливо актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості впровадження ІКТ у систему публіч-
ного управління висвітлені у працях таких нау-
ковців, як Г. Кириченко, Ю. Кочугурна, В. Нагаєв, 
П. Польвий, Н. Фісенко та ін.

У зв’язку з умовами сьогодення актуалізується 
дослідження можливостей використання ІКТ  
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у формуванні іміджу органів публічного управ-
ління. Зокрема, деякі аспекти означеної проблеми 
досліджували такі вчені, як Н. Хітреня, В. Руд-
нєва та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є дослід- 
ження особливостей процесу формування іміджу 
органів публічного управління із використанням 
засобів ІКТ.

Виклад основного матеріалу. Імідж є обов’яз- 
овою умовою та одним із ключових чинників 
успіху в будь-якій сфері діяльності, зокрема  
у публічному управлінні. Учена Е. Мамонтова 
імідж органів публічного управління траткує як 
«узагальнене уявлення, розуміння і оцінку грома-
дянами та різними групами громадськості, сфор-
мованими на основі інформації, яка зберігається 
в їх пам’яті про різні аспекти діяльності владної 
інституції» [5, с. 92].

Імідж формується на основі об’єктивних 
характеристик діяльності його носія. Він може 
створюватись як природним шляхом (як результат 
діяльності індивіда чи організації), так і внаслідок 
цілеспрямованих дій із використанням спеціаль-
них технологій і засобів [5, с. 91].

Формування позитивного іміджу в умовах 
сучасної політичної інтернет-комунікації, насам-
перед, слід розглядати як досягнення присутності 
публічної влади в інтернет-просторі. Така присут-
ність може бути досягнута за допомогою ефектив-
ного використання сучасних ІКТ.

У сучасних умовах світового розвитку ІКТ  
є рушійною силою розвитку глобалізованого 
світу. Вони спричиняють зміни у соціально-еко-
номічній сфері, стають механізмами нового типу 
економіки, сприяють зміцненню громадянського 
суспільства і демократизації держави, а також 
міжнародному співробітництву.

ІКТ охоплюють сукупність інформаційних  
і комунікаційних технічних методів і засобів зби-
рання, обробки та передавання даних для отри-
мання якісно нової інформації щодо стану об’єкта, 
процесу, явища для створення (перетворення) 
нової інформації з метою її аналізу чи кращого 
сприйняття людиною і прийняття на її основі 
рішення щодо виконання певних дій [6, с. 15]. 

Під сучасними ІКТ розуміємо сукупність різ-
номанітних технологічних інструментів та ресур-
сів, які використовують в сучасному суспільстві 
із метою забезпечення комунікаційного процесу, 
а також створення, поширення, зберігання та 
управління інформацією.

Сучасні ІКТ стрімко розвиваються і стають 
все важливішими у житті суспільства, а також 

перетворюються на ресурс, що дозволяє показати  
з вигідної сторони досягнення у будь-якій сфері, 
або ж перетворитися на інформаційну зброю. 
Вони творять інформаційну сферу сучасного 
соціуму, від якої у нинішніх умовах визначальним 
чином залежить його інноваційний та економіч-
ний потенціал, соціальний прогрес, ефективність 
управління, здійснення демократичних процедур, 
рівень людського розвитку, національна безпека  
й обороноздатність тощо [6].

В умовах глобалізації та поширення ІКТ про-
відне місце серед засобів формування іміджу 
органів публічного управління, безумовно, займає 
мережа Інтернет. Поява глобальної мережі Інтер-
нет, що має практично необмежені можливості 
збирання та зберігання інформації, передавання її 
індивідуально кожному користувачеві, є прикла-
дом успішної реалізації ІКТ [4].

Слід відзначити важливу функцію веб-сайту  
у формуванні позитивного іміджу органів публіч-
ного управління. За допомогою веб-сайту можна:

– сформувати позитивне ставлення до органів 
публічного управління;

– спростувати фейки шляхом надання досто-
вірної інформації;

– здійснювати ефективний зворотний зв’язок 
та ін.

Хоча веб-сайт відіграє важливу ролей у фор-
муванні іміджу органів публічного управління, 
більшість веб-сайтів з тих чи тих причин не забез-
печують проактивний рівень включення громад-
ськості. Як зауважує В. Руднєва, з точки зору рівня 
активності громадян високий рівень включення 
громадськості забезпечують соцмережі [7, с. 329]. 
Саме тому доцільно дослідити їх можливості  
у контексті формування іміджу органів публіч-
ного управління.

Створення, функціонування та розвиток 
соцмереж вносять свої зміни у бачення глобаль-
ного інформаційного простору, а також спричиня-
ють необхідність перегляду відношення до націо-
нального інформаційного простору [7, с. 329].

Оскільки із кожним роком соцмережі набува-
ють все більшої популярності серед користувачів 
різного віку, їх необхідно використовувати для 
формування іміджу органів публічного управ-
ління. Як зазначає Н. Хітреня, «відображення 
діяльності держави завдяки соціальним мережам 
в Інтернеті є одним з можливих варіантів її здій-
снення і донесення до суспільства особливостей 
державного врядування» [8, с. 222].

Серед основних переваг соцмереж можна виді-
лити наступні:
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– можливість охопити як цільову аудиторію, 
так і нових користувачів, а також здійснювати 
аналіз аудиторії за різними показниками;

– можливість контролювати зміст і час розміщення 
інформації на сторінці в оперативному режимі;

– додаткове місце для проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи;

– можливість синхронізації офіційного веб-
сайту зі сторінкою у соцмережі;

– можливість отримувати зворотний зв’язок, 
підвищувати якість та забезпечувати оператив-
ність розгляду запитів громадян тощо.

На нашу думку, соцмережі мають більш 
високий іміджевий потенціал, порівняно із веб-
сайтами. Зокрема, оцінюючи якість зворотного 
зв’язку, слід зазначити, що веб-сайти суттєво 
поступаться у цьому соцмережам.

Із появою сучасних ІКТ все важливішого зна-
чення набуває відкритість органів публічного 
управління. Сьогодні діяльність окремих держор-
ганів чи посадових осіб повинна бути представ-
лена на їх сторінках у соцмережах.

Присутність влади у соцмережах підвищує 
рівень довіри громадян, що позитивно впливає на її 
імідж. Це стає можливим за умови, якщо влада вико-
ристовує їх як активний інформаційний канал.

Соцмережі дають можливість органам публіч-
ного управління отримати переваги від їх вико-
ристання за рахунок креативної та інноваційної 
комунікації з громадянами. Завдяки їм можливо 
доносити будь-які необхідні меседжі чи новини 
оперативно й ефективно [9].

Останнім часом у нашій країні спостерігається 
позитивна тенденція до збільшення присутності 
у соцмережах представників влади і сторінок 
органів влади. Так, їх активно використовують 
для взаємодії представників влади зі спільно-
тами, здійснення інформаційно-роз’яснювальної 
роботи, підвищення інформованості суспільства 
про дії, стан речей тощо.

Варто відзначити активні інформаційні кампанії, 
що були ініційовані як урядовими структурами, так 
і неурядовими організаціями, зокрема з використан-
ням цифрових інструментів і технологій, наприклад, 
активне використання МЗС України Twitter із ціллю 
привернути увагу до українських питань.

Twitter – одна з найбільш поширених соцме-
реж серед світових лідерів. Це вільна до дискусій 
платформа, де кожен може висловити свою думку. 
Більшість закордонних дипломатичних установ 
України мають власні акаунти у Twitter.

Як зауважує О. Григор’єва, революція Гідності 
стала поштовхом до збільшення кількості Twitter-

аудиторії у нашій країні майже у два рази. У цій 
соцмережі з’явилися офіційні акаунти Президента 
України, Адміністрації Президента, Прем’єр-
міністра, Міністра закордонних справ України 
тощо [2].

Можемо підсумувати, що сьогодні у публіч-
ному управлінні простежується позитивна дина-
міка у використанні соцмереж. Важливо під-
креслити, що присутність органів публічного 
управління у соцмережах не повинна обмеж-
уватись створенням сторінок у Facebook, Twitter, 
Instagram тощо. Необхідно бути активними корис-
тувачами цих соцмереж, наповнювати акаунти 
цікавим, інформативним та актуальним контен-
том. Це забезпечить інноваційність, відкритість 
та прозорість діяльності органів влади.

Як зауважує А. Бугар, в умовах сьогодення 
держава повинна протистояти інформаційним 
загрозам, попереджувати їх, упливати на трак-
тування подій, формувати власні наративи, які 
відповідають стратегічним інтересам. Сьогодні, 
якщо держава не комунікує з громадянами, не 
поширює власну точку зору, не формує власні 
наративи, то це зробить хтось інший в своїй 
інтерпретації [1, с. 242].

Слід відзначити доступність сайтів щодо 
діяльності державної влади України іноземними 
мовами, і навіть можливість перевести сайт для 
людей із порушенням візуального сприйняття. 
Це є тими аспектами, що демонструють важли-
вість для нашої країни міжнародного позитив-
ного іміджу.

Незважаючи на те, що наша країна лише стає 
на шлях активного упровадження ІКТ у всі сфери 
діяльності, вона вже досягла певних успіхів  
у цій сфері, а імідж органів публічного управління 
перебуває на етапі становлення.

Разом із тим, слід зазначити, що незважаючи 
на великий потенціал сучасних ІКТ у формуванні 
іміджу органів публічного управління, на сьогодні 
далеко не всі їх представники проявляють зацікав-
леність у забезпеченні ефективного зворотного 
зв’язку з громадянами за допомогою засобів ІКТ, 
а також не прагнуть активно використовувати їх 
можливості у своїй діяльності.

Висновки. У сучасних умовах інформаційного 
суспільства ключова роль у формуванні та під-
тримці позитивного іміджу органів публічного 
управління належить засобам ІКТ. 

Провідне місце серед засобів формування імі-
джу займає мережа Інтернет. Зроблено висно-
вок, що в умовах сьогодення органам публічного 
управління необхідно розвивати свою присутність 
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та активність в інтернеті, зокрема у соцмережах. 
Використання соцмереж – це сучасний та ефектив-
ний засіб комунікації та поширення інформації, що 
підвищує рівень відкритості та прозорості влади.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
у дослідженні шляхів удосконалення викорис-
тання засобів ІКТ для формуванні іміджу органів 
публічного управління.
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Herasymiuk L. S., Tarasiuk L. M. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  
AS A FACTOR OF TRANSFORMATION OF THE PROCESS OF IMAGE FORMATION  
OF PUBLIC GOVERNMENT BODIES

The article reveals the concept of «information and communication technologies» (ICT) and substantiates 
their role in the transformation of all spheres of public life, including public administration.

It was found that modern ICT have radically changed the approach to the process of shaping the image  
of public administration. They are one of the most effective tools that provide new unique opportunities for 
image formation.

Emphasis is placed on the important function of the website in forming a positive image of public 
administration. However, it is concluded that despite the great potential of websites, social networks have 
a higher image potential. It is noted that with the help of social networks you can get better feedback from 
citizens, as opposed to web-sites.

The main advantages of social networks are highlighted, in particular: the ability to reach both the target 
audience and new users; they are an additional place for informational and explanatory work; the opportunity 
to receive feedback, improve the quality and ensure the efficiency of consideration of citizens’ requests etc.

It is noted that nowadays the activities of state bodies or officials should be presented on their pages on 
social networks. Thanks to them, it is possible to deliver any necessary messages or news quickly and efficiently. 
This increases the level of public confidence, which has a positive effect on the image of public administration.

It was found that in recent years in Ukraine there has been a positive trend in the use of social networks by 
public authorities. In particular, they are actively used for informational and explanatory work, raising public 
awareness etc.

It is emphasized that the presence of public administration bodies in social networks should not be limited 
to the creation of accounts. To ensure innovation, openness and transparency of their activities should be 
active users of various social networks, fill accounts with interesting, informative and relevant content.

Key words: public administration, information and communication technologies, image, internet, social 
networks.
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я 

У даній статті розглядаються три основні моделі державно-приватного партнерства 
(ДПП) та проблеми охорони здоров’я, які вони вирішують, а також досвід їх використання 
в окремих країнах, включаючи вимоги та сприятливе середовище для успішного ДПП. Дер-
жавно-приватне партнерство відноситься до форм співпраці між органами державної 
влади та бізнесу, які мають на меті забезпечити фінансування, будівництво, реконструкцію, 
управління або обслуговування інфраструктури або надання послуг. Основним завданням цього 
дослідження було дослідити взаємозв’язок між тенденціями розвитку державно-приватного 
партнерства та його трьома основними моделями в галузі охорони здоров’я, щоб задоволь-
нити майбутні мінливі потреби охорони здоров’я та суспільства, особливо через гнучкість 
та адаптивність використання цих моделей. Стаття заснована на огляді літератури та 
зарубіжної практики щодо ДПП в сфері охорони здоров’я, а також оглядів, підготовлених 
міжнародними організаціями з впровадження ДПП. Цей досвід підтверджує, що уряди як роз-
винених, так і країн, що розвиваються, все частіше застосовують державно-приватне парт-
нерство для використання приватного фінансування охорони здоров’я. Однією з інноваційних 
моделей такого партнерства є державно-приватна інтегрована модель, яка йде на крок далі, 
ніж більш поширені дві моделі домовленостей щодо будівництва та обслуговування лікарень, 
поєднуючи оновлення інфраструктури з наданням клінічних послуг. У статті описано пере-
ваги та ризики, притаманні таким партнерствам, представлено інноваційний дизайн інте-
грованої моделі ДПП. Зроблено висновок, що всі три моделі партнерства мають потенціал 
для покращення доступу, якості та ефективності системи охорони здоров’я. Отже, слід 
розпочинати та ретельно оцінювати більше таких партнерств, а також широко поширю-
вати їхній досвід, щоб допомогти урядам та бізнесу у ефективному використанні моделей 
ДПП у сфері охорони здоров’я.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, медичні послуги, модель, охорона 
здоров’я, фінансування.

Постановка проблеми. Як і уряди інших країн, 
український уряд стикається з широким спектром 
складних проблем в сфері охорони здоров’я, спри-
чинених швидкими змінами тенденцій та техно-
логій, і, як наслідок, зростаючим тягарем витрат 
на охорону здоров’я. Прагнення до розширення 
кола послуг та підвищення їх якості обмежується 
бюджетними обмеженнями та браком інших необ-
хідних ресурсів. Дана ситуація вказує на важливість 
пошуку шляхів щодо залучення додаткових інвес-
тицій в систему охорони здоров’я, інфраструктура 
якої не відповідає можливостям технологій, а пра-
цівникам медичних закладів не вистачає необхід-
них навичок з управління та використання сучас-
них технологій надання медичних послуг.

Одним із таких шляхів є застосування різ-
них інноваційних моделей державно-приват-

ного партнерства (ДПП) та укладання контрактів  
з приватним сектором. Хоча остаточної відповіді 
на ефективне поєднання державного та приватного 
фінансування у сфері охорони здоров’я немає, дер-
жавно-приватне партнерство стало перспективним 
інструментом для надання урядам альтернативних 
методів фінансування, розвитку інфраструктури та 
надання послуг. В даний час ДПП застосовується 
в багатьох секторах і, як правило, спрямоване на 
залучення капіталу та досвіду приватного сектора 
для покращення надання державних послуг. 

Роблячи капітальні інвестиції більш привабли-
вими для приватного сектора, добре структуро-
вані ДПП сприяють мобілізації приватного інвес-
тування в сферу охорони здоров’я. 

В той же час така форма відносин між держа-
вою і приватним сектором, як ДПП, ставить перед 
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державним партнером низку проблемних питань, 
пов’язаних зокрема з розподілом ризиків такого 
партнерства, необхідністю досягнення резуль-
татів, що відповідають більш ширшим цілям 
системи охорони здоров’я, потребою інтеграції 
медичних закладів та послуг, що надаються при-
ватним партнером, в загальнодержавну систему 
охорони здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науково-теоретичному обґрунтуванню застосу-
вання різних механізмів та моделей державно-при-
ватного партнерства присвячена значна кількість 
досліджень наукових колективів, експертних оці-
нок та публікацій окремих авторів. В останні деся-
тиліття коло досліджень проблематики ДПП сут-
тєво розширилося, проте в сфері охорони здоров’я 
воно було значно менше. Процеси, що відбува-
ються останніми роками в реформуванні системи 
охорони здоров’я України слугували поштовхом до 
активізації досліджень у даному напрямі. 

Важливими для вітчизняної системи охорони 
здоров’я стали роботи Степанової О.В., Гойди 
Н.Г., Хусаїнова Р. та інших авторів, присвячені 
вивченню зарубіжного досвіду застосування дер-
жавно-приватного партнерства в охороні здоров’я, 
в яких було проведено аналіз науково-практичних 
засад реалізації механізмів ДПП у сфері охорони 
здоров’я, його різних моделей та визначено потен-
ційні напрями і заходи розвитку в Україні.

Вирішенню проблем інституційного характеру, 
фінансового забезпечення реалізації державно-
приватного партнерства у сфері охорони здоров’я 
та застосування регуляторних методів надання 
медичних послуг присвячені роботи Турчака Д.В., 
Шевчук Ю. В., Барзиловича А.Д. та ін. Науково-
методичні засади впровадження в Україні ДПП 
розглядалися в працях Круглова В.В., Винниць-
кого Б,, Лендел М,, Онищук Б.

Приведений перелік дослідників відображає 
лише незначну частину авторів наукових праць, 
пов’язаних з ДПП, у тому числі в охороні здоров’я. 

Метою статті є дослідження взаємозв’язку 
між тенденціями розвитку державно-приватного 
партнерства та його трьома основними моделями 
в галузі охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сфера охорони здоров’я одна з галузей, серед-
овище якої постійно змінюється, в ньому відбува-
ються демографічні зміни, пов’язані зі старінням 
населення, стрімким удосконаленням медичного 
обладнання, появою нових методів лікування 
та технологій. Змінюються також умови прожи-
вання, збільшується кількість нових захворювань, 

відповідно постійно міняються та зростають 
потреби населення в якісних медичних послугах, 
задовольнити які державним медичним закладам 
стає все важче, а то і неможливо за браку коштів. 

Сказане сприяло розвитку ДПП в сфері охо-
рони здоров’я, яке мало задовольнити ці мін-
ливі потреби, використовуючи досвід, фінансові 
ресурси, потенціал та управлінську дисципліну 
приватного сектора, Застосування ДПП дозво-
лило урядам ряду країн за допомогою політичних 
рішень, застосування регуляторних механізмів та 
управління результативністю значно розширити 
коло послуг, які виходять далеко за межі тра-
диційних державних можливостей та керувати 
усім спектром державних і приватних медичних 
послуг. 

При визначенні того чи ДПП є правильним 
рішенням, найважливішим фактором, який при 
цьому має враховуватися, є те, що ДПП не є рі- 
шенням, яке підходить для всіх і завжди. Прак-
тика його застосування вказує на те, що проекти 
ДПП мають бути розроблені з урахуванням регіо- 
нальних особливостей та узгоджуватися з націо-
нальною і місцевою політикою охорони здоров’я, 
а також стратегією розвитку системи охорони 
здоров’я. В той же час, успіх мали ті проекти ДПП 
прийняття рішень щодо стратегії яких було прозо-
рим та інклюзивним, підтримане всіма зацікавле-
ними в партнерстві сторонами, включаючи пред-
ставників різних політичних сил, територіальних 
громад, науки та освіти і, безсумнівно, медичних 
працівників державних і приватних закладів. 

Незважаючи на наявність досвіду застосування 
довгострокового ДПП у сфері транспорту, енер-
гетики, будівництва та утилізації відходів, який 
мали країни з низьким і високим рівнем доходів, 
партнерські відносини держави і приватного сек-
тору в галузі охорони здоров’я налагоджувалися 
більш обережно і стосувалися переважно покра-
щення інфраструктури медичних закладів та 
надання доклінічних та клінічних послуг [17].

Слід зазначити, що попри наявний досвід 
застосування ДПП, на даний час у науковій спіль-
ноті і серед практиків не існує загальноприйнятого 
визначення ДПП Їхні думки розходяться також 
відносно того, які моделі підходять під визна-
чення ДПП, а які ні [14]. В основному цей термін, 
як правило, використовується для опису довго-
строкового контракту між державною та приват-
ним сектором, за допомогою якого два їх суб’єкта 
є партнерами у наданні державних послуг. Такі 
довгострокові відносини між державою і приват-
ним сектором дають можливість обом сторонам 
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скористатися сильними сторонами партнерства, 
використовуючи можливості один одного.

Слід зазначити, що окрім ДПП мають місце 
й інші форми партнерства держави і приват-
ного сектора, наприклад укладання договорів  
з надання послуг, передача державних об’єктів  
у приватну власність («приватизація»), проте 
подібні домовленості не передбачають осно-
вного – довготривалої співпраці між сторонами 
і тому не вважаються ДПП [4; 10].

Характерними особливостями, які відрізняють 
ДПП від інших форм співробітництва держави  
з приватним сектором є: довгостроковий харак-
тер договорів ДПП ( як правило, більше 5 років); 
розподіл ризику між державним і приватним 
партнером; наявність в договорах взаємно узго-
джених показників ефективності; незмінне право 
власності держави на свої активи (будівлі, облад-
нання) наприкінці дії договору.

Враховуючи подібні особливості, більшість 
договорів ДПП в сфері охорони здоров’я підпадає 
під три загальні категорії: 

1) договори ДПП, які задовольняють потреби 
системи охорони здоров’я шляхом будівництва та 
подальшої експлуатації збудованих об’єктів, зокрема 
для надання доклінічних або клінічних послуг; 

2) договори ДПП, які орієнтовані на надання 
самостійних клінічних послуг; 

3) договори ДПП, які пропонують комплекс 
клінічних послуг, передбачають будівництво нової 
або реконструкцією існуючої інфраструктури.

Таким чином договори ДПП спрямовані на 
вирішення проблем системи охорони здоров’я, 
викликаних:

– потребами в новій або модернізованій інфра-
структурі;

– обмеженнями бюджетних коштів;
– потребами в покращенні управлінських нави-

чок для підвищення якості та економічної ефектив-
ності надання медичної допомоги;

– потребами в більш міцних та ефективних 
ланцюгах закупівель і поставок;

– потребами в додаткових послугах/навичках 
(наприклад, спеціальні послуги) або розширення 
можливостей обслуговування [1].

Перелічені проблеми характерні для багатьох 
країн світу, в яких лікарні знаходяться в занедба-
ному стані, а послуги погано керуються. Однак 
більшість урядів не мають капітальних бюджетів 
для фінансування нового будівництва у великих 
масштабах, вони також обмежені національною 
політикою та нормами трудового найму, що змен-
шує їхню здатність проводити реформи [2; 3]. 

В той же час, у партнерстві з приватним сек-
тором за допомогою договорів ДПП уряди отри-
мують доступ до більш гнучких та інноваційних 
методів і технологій, що дозволяє їм розширити 
власні потенційні можливості та підвищувати 
якість надання послуг. Крім того, вони отримують 
доступ до нових джерел фінансування та мають 
можливість розділити ризики з приватним секто-
ром, наприклад, щодо вартості та термінів будів-
ництва, при цьому оплата утримується до повного 
відкриття та експлуатації об’єкта. Для приватного 
сектора ДПП надає можливість отримати доступ 
до нових ринків з меншими ризиками, а також 
дозволяє диверсифікувати свої інвестиції та порт-
фель надання послуг [11].

Здебільшого контракти ДПП у сфері охорони 
здоров’я укладалися для вирішення одного або 
кількох із наступних шести завдань:

– фінансування або співфінансування проекту 
(Finance);

– розробка проекту, включаючи проектування інф-
раструктури та моделі надання допомоги (Design);

– будівництво або реконструкція об’єктів, 
включених до проекту (Build);

– обслуговування технічної інфраструктури 
(об’єктів, а також обладнання, якщо це необхідно) 
(Maintain);

– постачання відповідного обладнання, ІТ 
та надання/керування доклінічними послугами 
(Operate);

– надання та управління певними клінічними 
та клінічними послугами підтримки (Deliver) 
[17; 19; 21]. 

У більшості договорів ДПП реалізація даних 
завдань відбувається за трьома моделями:

1. Інфраструктурна модель, За даною моделлю 
здійснюється будівництво або оновлення інфра-
структури закладів охорони здоров’я.

2. Модель дискретних клінічних послуг перед-
бачає збільшення або розширення можливостей  
з надання послуг.

3. Інтегрована модель ДПП. Дана модель 
забезпечує реалізацію в комплексі розбудову  
інфраструктури та надання послуг [10; 15].

Рішення державного партнера щодо того яку 
модель слід використовувати зумовлюється пере-
важно місцевими потребами охорони здоров’я, 
політичними та соціальними факторами. Більшість 
зарубіжних практик свідчить про зосередженні на 
моделях ДПП на основі інфраструктури та інтегро-
ваних моделях. З часом, моделі дискретних клініч-
них послуг також починають набувати популяр-
ності, як більш легкі для реалізації [10; 16; 19].
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1. Основними цілями інфраструктурної моделі є:
– підвищення спроможності інфраструктури 

системи охорони здоров’я надавати якісні медичні 
послуги;

– будівництво або реконструкція інфраструк-
тури державних медичних закладів;

– надання державному сектору доступу до 
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
великих інфраструктурних проектів.

Інфраструктурна модель ДПП є найбільш акту-
альною у випадках коли державному партнеру  
за браку бюджетних коштів потрібно буду-
вати інфраструктуру, або коли йому не вистачає 
досвіду чи знань для управління масштабними 
інфраструктурними проектами.

Дана модель ДПП передбачає укладання упов- 
новаженим державним органом та приватним 
партнером контракту на будівництво або рекон-
струкцію інфраструктури державних медичних 
закладів, яким передбачається відповідальність 
приватного партнера за підтримку інфраструктури 
протягом усього терміну дії контракту. Контракти 
за цією моделлю зазвичай є довгостроковими  
і укладаються на 25–30 років. Після їх завершення 
все державне майно та ресурси, які були передані 
за договором приватному партнеру, повертаються 
державному партнеру [16].

Контракти ДПП за інфраструктурною моделлю 
передбачають, що приватний партнер бере на себе 
усі ризики з проектування та будівництва, за пере-
вищення витрат на будівництво та технічне обслу-
говування, а також за затримку терміну завер-
шення проекту. Означені ризики стимулюють 
приватного партнера завершити будівництво або 
реконструкцію вчасно та в межах бюджету. 

Державний партнер відшкодовує приватному 
партнеру вартість будівництва шляхом амортизо-
ваного щорічного платежу протягом терміну дії 
контракту разом із платежем за технічне обслу-
говування. Це дозволяє приватному партнеру 
скористатися можливостями довгострокового 
боргового фінансування, що робить проект більш 
доступним для всіх учасників [12].

Інфраструктурна модель ДПП, як засіб фінан-
сування великомасштабних капітальних інвес-
тицій в сфері охорони здоров’я, вперше була 
використана Великобританією у 1990 році під 
час модернізації застарілих медичних закладів 
Національної служби охорони здоров’я (NHS) та 
будівництва протягом 12 років близько 100 нових 
лікарень [16]. 

Даний приклад вказує на те, що державному 
партнеру, у даному випадку NHS, важко було б 

досягти цього самостійно без залучення приват-
них партнерів та впровадження схем стимулю-
вання, які дозволили покращити управління та 
завершити проекти в межах бюджету і в короткий 
строк.

Починаючи з 1990-х років інфраструктурна 
модель ДПП була впроваджена та стала най-
поширенішою формою ДПП у сфері охорони 
здоров’я Австралії, Канади, Єгипту, Італії, Япо-
нії, окремих країн Південної Африки та Латин-
ської Америки [19; 20].

Слід зазначити, що дана модель ДПП має певні 
вади так як при реалізації проектів будівництва чи 
реконструкції для зменшення витрат і термінів 
реалізації вони розробляються на основі стан-
дартних або існуючих шаблонів, тому можуть не 
стимулювати до конструктивних інновацій, які би 
покращили надання пацієнтам медичних послуг, 
а збудовані об’єкти можуть не відповідати потре-
бам пацієнтів [11].

2. Друга модель ДПП, модель дискретних клі-
нічних послуг використовується для:

– покращення управління наданням найбільш 
затребуваних клінічних послуг;

– покращення якості та доступу до конкретних 
клінічних послуг;

– залучення приватного сектора до надання 
доклінічних послуг.

Згідно з даною моделюю ДПП приватний 
партнер несе в першу чергу відповідальність за:  
а) фінансування або співфінансування капіталь-
них витрат; б) обслуговування обладнання, необ-
хідного для надання конкретних клінічних послуг; 
в) управління та надання конкретних клінічних 
послуг; у певних випадках включає постачання 
обладнання.

Контракти ДПП з дискретними клінічними 
послугами передбачають надання приватним 
партнером конкретних клінічних або пов’язаних  
з ними послуг, які зазвичай надаються в держав-
них медичних закладах. Дані типи контрактів 
можуть охоплювати різного роду послуги, вклю-
чаючи лабораторні, діагностичні, діалізні та інші 
спеціалізовані послуги. Контракти та управління 
ними зосереджені перш за все на кількісних показ-
никах: кількості наданих послуг або охоплених 
пацієнтів. Подібні контракти зазвичай коротко- та 
середньострокові (менше 10 років), але можуть 
продовжуватися [12].

Контракти ДПП із дискретними клінічними 
послугами застосовується у випадках обмежених 
можливостей державних медичних закладів щодо 
їх надання, наприклад, через відсутність доступу 
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до сучасних діагностичних послуг за допомогою 
високоякісних пристроїв, таких як КТ та МРТ.

Одним із таких прикладів є укладений урядом 
Румунії контракт (2005-2008 роки) з декількома 
приватними операторами на управління діаліз-
ними центрами у восьми лікарнях завдяки якому 
вдалося не лише забезпечити громадян країни 
вкрай необхідними послугами, а й заощадити 
близько трьох мільйонів євро [20].

При наявності структурованих з чіткими показ-
никами ефективності контрактів ДПП із дискрет-
ними клінічними послугами вони несуть у собі 
менші ризики для державного партнера та забезпе-
чують приватним партнерам доступ до надання дер-
жавних послуг, відкриваючи цим шлях для більш 
складних інтегрованих моделей ДПП. Крім того, 
дана модель ДПП стимулює конкуренцію та усуває 
обмеження в державному секторі охорони здоров’я. 

Підтвердженням такого висновку є приклад 
Великобританії, уряд якої надав приватним парт-
нерам гарантії на їх обсяг та дохід для окремих 
хірургічних процедур, заохотивши тим самим 
до конкурентної боротьби з іншими приватними 
постачальниками цих послуг. На той час дана 
стратегія призвела до змін на ринку хірургічних 
процедур, на якому доля приватного сектору, який 
пропонував пацієнтам більший вибір послуг, 
склала 20%. Згодом подібні гарантії було скасо-
вано, а ставки на послуги стали однакові як для 
державного, так і приватного секторів [16]. 

3. Інтегрована модель ДПП поєднує у собі 
комплекс завдань перших двох моделей ДПП. За 
даною моделлю ДПП приватний партнер відпо-
відає за: проектування об’єктів на основі вимог 
державного партнера; будівництво нових або 

реконструкція існуючих об’єктів; фінансування 
або співфінансування капітальних витрат; тех-
нічне обслуговування твердого обладнання та 
обладнання, якщо це необхідно; управління та 
надання доклінічних послуг; включаючи поста-
чання обладнання, якщо це необхідно; управління 
та надання послуг клінічної допомоги та клінічної 
підтримки [17].

На додаток до покращення або розширення 
інфраструктури закладу, ця модель використовує 
досвід приватного сектору в управлінні наданням 
стаціонарних та амбулаторних клінічних послуг, 
часто включаючи нові послуги. Інтегрована модель 
ДПП є найскладнішою з усіх моделей ДПП.

Одним із прикладів застосування інтегрованої 
моделі ДПП охорони здоров’я є Іспанія, уряд якої, 
крім усього зазначеного вище, включив до контр-
акту ДПП усі первинні медичні заклади та клініки 
одного із округів країни. Подібне рішення стало 
можливим завдяки досягнутому консенсусу гро-
мадськості та уряду і дозволило приватному парт-
неру отримати доступ до всього спектру медичних 
послуг та застосувати більш комплексні стратегії 
покращення догляду, направленого на зміцнення 
здоров’я громадян [18].

Одним із прикладів застосування інтегрованої 
моделі ДПП в Україні є запропонований міською 
радою Львова проект створення Центру діагнос-
тичної візуалізації та/або розгалуженої мережі 
діагностичних відділень, які обслуговуватимуть 
ЛШМД та інші лікарні за допомогою хабової 
моделі (рис. 1). Передбачається, що Центр забез-
печуватиме необхідний спектр послуг діагностич-
ної візуалізації, певна частина яких буде інтерпре-
туватися за допомогою ІТ-рішень телемедицини.
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Передбачається також, що державний партнер: 
забезпечує доступ до центру, його підключення 
до комунальних служб; оплачує медичні послуги 
для державних пацієнтів; видає направлення. До 
завдань приватного партнера входить: проекту-
вання; фінансування; будівництво та обладнання 
центру; набір і підготовка персоналу; експлуата-
ція та обслуговування центру; за узгодженими 
параметрами якості та часу виконання, цілодо-
бове надання послуг, які фінансуються з держав-
ного бюджету; концентрація результатів діагнос-
тичної візуалізації в центрі [5].

Незважаючи на те, що на сьогодні у сфері 
охорони здоров’я інтегрована модель ДПП є 
найменш поширеною з розглянутих трьох моде-
лей ДПП, вона відкриває значні можливості для 
країн, які прагнуть впровадити реформу охорони 
здоров’я, так як ставить більший акцент на управ-
лінні, вартості та якості надання клінічних послуг. 
Очевидно, що інтегровані ДПП мають найвищий 
потенціал для покращення клінічних показників, 
однак вони також дуже складні, і урядам потрібно 
буде оцінити свої можливості для управління та 
мати політичну волю для підтримки таких проек-
тів, перш ніж приступати до їх реалізації.

В той же час, можливо через малу розповсю-
дженість, на сьогодні недостатньо підтвердже-
них фактів з оцінкою ефективності та клінічних 
покращеннях, досягнутих в рамках інтегрованої 
моделі ДПП. Однією із спроб здійснення поді-
бної оцінки став проведений порівняльний аналіз 
роботи мережі лікарень, що була створена в рам-
ках інтегрованої моделі ДПП, з показниками дер-
жавної лікарні, яку вона замінила [20]. 

Даний аналіз показав, що новостворена мережа 
надала медичних послуг більшій кількості стаці-
онарних та амбулаторних пацієнтів, досягла біль-
шого рівня заповнюваності та зменшення серед-
ньої тривалість перебування в лікарні пацієнтів. 
Слід зазначити, що нові лікарні мали більшу кіль-
кість медичного персоналу, застосовували покра-
щені методи управління з чіткою мотивацією пра-
цівників.

Крім сказаного вище, варто підкреслити, що 
одним із важливих компонентів інтегрованої 
моделі ДПП є забезпечення виконання клінічних 
стандартів якості та ефективності, що при укла-
данні контракту є проблемою для багатьох урядів, 
так як результативність пов’язана з оплатою, яка 
при цьому зростає. Іншим гальмом застосування 
інтегрованої моделі ДПП охорони здоров’я стала 
недостатня підготовленість персоналу та його 
здатність до управління змінами на різних рівнях з 

тим щоб перейти від безпосереднього управління 
послугами до управління результатами, передба-
чених контрактом ДПП. 

Знаходячись під постійним тиском підвищення 
якості та ефективності допомоги, а також пошуку 
способів використання цифрових даних, систем 
і розподілених мереж постачальників, система 
охорона здоров’я все більше зосереджується на 
здоров’ї та профілактиці захворювань, а не на 
лікуванні гостро хворих, стає більш інтегрова-
ною, використовує сучасні методи управління та 
технології [10; 11; 13]. Відповідно до цих змін 
адаптуються і моделі ДПП, що підтверджується 
наявними тенденціями в перенесені акцентів від 
зосередження проектів ДПП лише на будівництві 
та заміні критично необхідної інфраструктури 
лікарень з наступним додаванням надання клініч-
них послуг та досвіду управління в приватному 
секторі, а також доступом до спеціалізованої 
допомоги. 

Враховуючи те, що надання медичної допо-
моги продовжує переходити від невідкладної 
допомоги до амбулаторної допомоги, слід очі-
кувати зниження проектів ДПП на основі суто 
інфраструктури, при цьому інтегровані ДПП роз-
виватимуться в більш стабільних умовах, а орієн-
товані на активи та технології моделі стають все 
більш стабільними [1; 15; 18]. 

Оскільки системи охорони здоров’я стика-
ються зі збільшенням витрат на обслуговування 
пацієнтів, особливо через старіння населення та 
зростання хронічних захворювань, інтегровані 
послуги з догляду за межами лише третинних 
закладів, ймовірно, матимуть більший вплив. 

Висновки. Огляд різних моделей ДПП у сфері 
охорони здоров’я та окремих прикладів їх засто-
сування дає кілька ключових уроків та рекомен-
дацій щодо умов і міркувань, які дозволяють або 
загрожують успіху проектів ДПП.

Перша за все слід мати на увазі, що перехід 
від державного до приватного управління для 
керівного складу та медичного персоналу дер-
жавних закладів є нелегким але важливим. Перед 
застосуванням тієї чи іншої моделі необхідно 
отримати достовірну інформацію про поточні 
та прогнозовані потреби та витрати на охорону 
здоров’я, окреслити коло зацікавлених осіб  
у конкретному проекті ДПП. Не менш важливим 
є наявність політичної волі до змін та готовність 
до певних ризиків, впроваджуючи той чи інший 
проект ДПП, а також розробленої необхідної нор-
мативно-правової бази. Прийняття рішення щодо 
започаткування проекту ДПП має бути прозорим 
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для суспільства і зацікавлених у проекті учасни-
ків і відповідати національній та місцевій страте-
гії охорони здоров’я. 

Особливо важливим для проектів ДПП в сфері 
охорони здоров’я є визначення чи встановлення 
чітких показників для вимірювання клінічної 
ефективності та впливу результатів ДПП, які за 
згодою сторін можуть складати офіційну оцінку 
проекту, як складової контракту.

Драйверами, які відображають тенденції роз-
витку ДПП в охороні здоров’я, є підвищення ефек-
тивності та якості надання державних послуг; 
прискорення інвестицій в інфраструктуру; вико-
ристання ефективності приватного сектора; меха-
нізм розподілу ризиків; співвідношення ціни та 
якості для державного сектору; фіскальне серед-
овище; реформа державних закупівель та галузей 
постачання.
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Grytsko O. M., Pekanets S. R. MODELS AND TRENDS FOR THE LEVELOPMENT  
OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE HEALTH 

This article discusses the three main models of Public-Private Partnership (PPP) and the health care problems 
they address, as well as the experience of their use in individual countries, including the requirements and 
enabling environment for a successful PPP. Public-Private Partnership refers to forms of cooperation between 
public authorities and business, which aim to ensure the funding, construction, renovation, management or 
maintenance of an infrastructure or the provision of a service. The aim of this research was to explore the 
relationship between the development trends Public Private Partnerships and its three main models in the 
healthcare to accommodate future changing healthcare and society needs, especially through flexibility and 
use adaptability this models. The article based on a review of PPP literature and foreign health practices, as 
well as reports prepared by international PPP implementation organizations. This experience confirms that 
increasingly, both developed- and developing-country governments are embracing public-private partnerships 
to harness private financing health. One of the an innovative model of these partnerships is the public-private 
integrated partnership model, which goes a step further than more common two models hospital building 
and maintenance arrangements, by combining infrastructure renewal with delivery of clinical services.  
At the article, describe the benefits and risks inherent in such partnerships and present innovative design  
of the integrated model PPP. We can conclude that these three partnerships models have the potential  
to improve access, quality, and system efficiency in health. Therefore, more such partnerships should be 
launched and rigorously evaluated, and their experience should be widely shared to help governments  
and business in the effective use of PPP models in the health.

Key words: public-private partnership, medical services, model, health care, financing.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ  
ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Метою статті є розкриття шляхів залучення молоді до прийняття управлінських рішень, 
як важливої складової державної молодіжної політики. Світові події сучасності висувають 
нові вимоги до нашої країни щодо реалізації національної молодіжної політики. На цьому 
етапі розвитку нашої країни одними з ключових напрямів артикуляціі проблематики моло-
діжноі участі і прийняття пріоритетних рішень щодо активізаціі молоді в процесі управ-
ління. Оскільки наслідки рішень в основному впливають на майбутні покоління, ми можемо 
уникнути подальших проблем, звертаючи увагу на ідеї та ініціативи молодого покоління. 

У процесі дослідження були використані загальнонаукові методи та прийоми пізнання, 
аналіз, синтез, узагальнення ідеалізація отриманих результатів, узагальнення, застосування 
системного підходу. Розглянуто низку цілей молодіжної політики, зокрема залучення молоді  
у розвиток економіки держави; формування поінформованості щодо поточних суспільних 
проблем; національно-культурне відродження країни, включаючи відродження традицій та 
відродження національної та етнічної своєрідності; надання соціальних послуг, що сприя-
ють розумовому та фізичному розвитку молоді.

Так, в статті проаналізовано виклики сучасності, що висувають нові вимоги до нашої 
країни щодо реалізації молодіжної політики. Висвітлено питання виїзду української молоді за 
кордон для здобуття освіти, підвищення рівня життя та самореалізації. З’ясовані тенденції 
та особливості міграційних процесів серед молоді. Розглянуто міжнародний досвід залучення 
молоді до системи управління державою. Спрогнозовано майбутні виклики для держави, такі 
як зниження соціально-економічного та політичного потенціалу, занепад системи управління 
та інші. Запропоновано шляхи вдосконалення державної молодіжної політики.

Ключові слова: молодь, молодіжна політика, публічне управління, управлінське рішення.

Постановка проблеми. Сьогодні Україна 
зазнала військового вторгнення з боку Росії, тому 
на її захист стало багато молодих людей. Молоде 
покоління є одне із найбільш активних у захисті 
держави так як і у всіх процесах державотво-
рення, адже «майбутнє кожної країни залежить 
від молоді, молоді люди забезпечують економіч-
ний розвиток та відтворення популяції людства, 
забезпечують ВВП держави, ріст економіки, 
науки, культури, суспільства. Відповідно, основні 
програми економічного та політичного розвитку 
кожної країни направлені на стимулювання моло-
діжної політики та залучення молоді як основи 
для подальшого розвитку країни [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У своїх наукових працях, В. Бебик,, Д. Баринова, 
Є. Бородін, В. Нестеренко, М. Пірен, В. Голо-

венько, В. О. Кулініч, Кулік та інші, розкрили роль 
молодих людей в процесах державотворення та 
основи формування і втілення в життя молодіжної 
політики в умовах сучасності.

В той же час проблема системного осмислення 
методів залучення молоді до прийняття управлін-
ських рішень та аналізу переваг і недоліків цих 
методів є сьогодні дуже актуальною.

Таким чином, залучення молоді до прийняття 
управлінських рішень в Україні – актуальна тема, 
але шляхи її реалізації повинні бути більш ефек-
тивними для забезпечення здатності молоді відпо-
відати європейському рівню в межах українського 
простору. Сучасність висуває нові вимоги до реа-
лізації молодіжної політики. 

Метою даної статті є розкрити шляхи залу-
чення молоді до прийняття управлінських рішень, 
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як важливої складової державної молодіжної 
політики.

Виклад основного матеріалу. Залучення 
молодих людей у процес прийняття управлінських 
рішень може здійснюватися на різних етапах,  
а саме: підготовки та прийняття рішень, реаліза-
ції та оцінки результатів. Однак найбільш активне 
заохочення молоді до участі у прийнятті рішень 
відбувається на ранніх стадіях прийняття рішень. 
У цьому випадку молоді люди можуть бути залу-
чені в процес від початку і до кінця роботи над 
проблемою. Йдеться про оцінку поточної ситу-
ації, виділення основних проблемних зон і роз-
робка варіантів рішень. Молоді люди відчува-
ють, що вони важливі, що їх думки враховуються  
і що вони можуть внести свій вклад у прийняття 
рішень на національному рівні.

Молодь є рушійною силою прогресу, запорукою 
розвитку суспільства, передачі духовно-матері-
альних цінностей від одного покоління до іншого. 
Значимість та актуальність вивчення молоді, що  
є соціально-демографічною групою, з наявними 
в ній проблемами та потребами, бажанням само-
реалізації, самоствердження та економічної само-
стійності важко переоцінити. Розвинені держави 
неодноразово демонструють на практиці, що інвес-
тування в молодь є передумовою конкурентоздатної 
економіки. Проте лише освічені, високоморальні, 
здорові, щасливі молоді громадяни можуть нести 
відповідальність за майбутнє суспільства [2].

На місцевому рівні модель участі молоді 
спрямована на створення необхідних умов для 
незамкнутого двостороннього спілкування та 
співробітництва між органами влади, органами 
місцевого самоврядування та молоддю. Водночас 
вона сприяє посиленню ролі молоді в суспіль-
стві, надаючи їй можливість відігравати провідну 
роль у прийнятті рішень у суспільстві, можли-
вість адаптації молодіжної політики до реальних 
потреб, створення такого рівня життя, за якого 
молоді люди не захочуть мігрувати, та створення 
середовища, що володіє потенціалом для соціаль-
ного зростання та розвитку.

Щодо регіонального рівня, то його цілі анало-
гічні до місцевого, але з акцентом на масштабу-
ванні. Тому основну завдання полягає в тому, щоб 
зосередитись на питаннях, що торкаються молоді, 
та посилити її вплив на формування та реалізацію 
державної політики у різних сферах життя на регі-
ональному рівні. Це, як згадувалося, має наслідки 
на місцевому рівні. На місцевому та регіональ-
ному рівні місцеве самоврядування забезпечують 
участь молоді та взаємодію із нею.

Аналіз національного рівня показує, що це 
завдання побічно залежить від якості реалізації 
двох попередніх рівнях. Це пов’язано ще й з тим, 
що на глобальному рівні можливо залучити якнай-
більше молодих людей у процес прийняття рішень.

У світлі вищесказаного можна зробити висно-
вок, що існують умови, що полегшують участь 
молоді у прийнятті рішень та взаємодію з моло-
дими людьми на всіх рівнях:

– у рамках молодіжних представництв існують 
молодіжні консультативно-дорадчі органи;

– у рамках діяльності інститутів громадян-
ського суспільства існують організації громадян-
ського суспільства, які активно працюють у сфері 
молодіжної політики;

– серед молодіжної інфраструктури – Моло-
діжні центри.

Таким чином, молоді люди можуть бути залу-
чені до процесу прийняття рішень на будь-якому 
етапі. Це залежить від загальної ситуації та кон-
кретної проблеми. Усі рівні та інструменти залу-
чення молоді до процесу управління є ефектив-
ними, хоч і сильно різняться. Оскільки всі вони 
мають свої переваги та недоліки, доцільно вико-
ристовувати їх паралельно (одночасно), компо-
нуючи їх з метою доповнення одне одного. Дер-
жавна молодіжна політика є складовою частиною 
загальнодержавної політики. У процесі демокра-
тизації відбувається вирішення питань, що сто-
суються молоді. Незмінною парадигмою у реа-
лізації молодіжної політики є включення досвіду 
держави у підтримці молоді у всьому світі у сферу 
історичних, культурних, економіко-соціальних 
можливостей та лідерського впливу держави.

Під державною політикою розуміється сис-
тема управління розвитком країни, і навіть цін-
нісні завдання останньої, влада і контроль управ-
лінських дій, рішень, узгодженість і реалізація, 
тобто. цілі, поставлені державною владою.

Діюче законодавство дає наступне визначення, 
що молодіжна політика – це «організована діяль-
ність держави, що здійснюється в законодавчій, 
адміністративній та судовій сферах по відно-
шенню до особи, молоді та молодіжних рухів, 
спрямована на створення соціально-економічних, 
політичних, організаційних та правових умов та 
гарантій для життєвої самосвідомості, інтелекту-
ального, морального та фізичного розвитку молоді 
та реалізації її творчого потенціалу як у власних 
інтересах, так і в інтересах України» [3]. Моло-
діжна політика держави формується через Націо-
нальну політику, яка охоплює всі сфери діяльності 
держави та перебуває у причинно-наслідковому 
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зв’язку з усім, що відбувається у державі. Вона 
не просто слідує за сферою державної діяльності, 
а пов’язана з усіма областями життєдіяльності 
молодих людей. До них відносяться наступні: 
фізичний та розумовий розвиток молодих людей 
та проблеми виховання, усвідомлення ними себе 
як особистості, набуття ними знань, розуміння 
ними свого місця та значення у суспільстві, про-
цес соціалізації.

Варто виділити низку цілей молодіжної полі-
тики, зокрема залучення молоді у розвиток еко-
номіки держави; формування поінформованості 
щодо поточних проблем області; національно-
культурне відродження країни, включаючи відро-
дження традицій та відродження національної та 
етнічної своєрідності; надання соціальних послуг, 
що сприяють розумовому та фізичному розви-
тку молоді та підготовці її до навчання, освіти 
та працевлаштування. Допомога молодим людям 
у самореалізації та розвитку творчих здібностей 
та ініціативи. Створення державою позитивних 
умов для того, щоб молоді люди могли самостійно 
піклуватися про себе, у тому числі через матері-
альні та юридичні гарантії підтримки. Усі вони 
грають певну роль різних галузях і призводять до 
певних результатів.

Відповідно до вищесказаного, варто звернути 
увагу на принцип підтримки та стимулювання 
молоді до прояву активності та ініціативи у різ-
них сферах життя громадян держави. Принцип 
полягає у наданні молодим людям можливості та 
права брати участь у програмах та інших заходах, 
спрямованих на покращення, зміну та реалізацію 
програм у суспільному житті, включаючи життя 
молодих людей.

Національна молодіжна політика працює 
завдяки особливим механізмам її адміністратив-
ної діяльності. Організація державного управ-
ління в рамках молодіжної політики здійснюється 
через систему державних органів щодо роботи  
з молоддю, соціального забезпечення та молодіж-
ної інфраструктури, діяльність яких регулюється 
законом. Органи адміністрування здійснюють 
свої повноваження відповідно до своїх функцій та 
приймають національні адміністративні рішення  
з метою створення правових, організаційних, полі-
тичних та економічних умов для реалізації цієї 
політики на всіх рівнях. У цьому випадку ці молоді 
люди є суб’єктами впливу та беруть відповідну 
участь у реалізації молодіжної політики. В резуль-
таті гарантується прямий зв’язок наслідків з діяль-
ністю. Таким чином, встановлюється комуніка-
тивна взаємодія із суб’єктами управління.

Встановлено, що молодіжна політика пов’язана 
з різними сферами діяльності в державі і ці зв’язки 
покликані охопити різні сектори. Цілі, принципи, 
напрями та механізми молодіжної політики пра-
цюють разом і спрямовані в одному напрямку,  
а саме на реалізацію цілей цієї політики.

Державна молодіжна політика, як і будь-яка 
інша сфера діяльності, має певну хронологічну 
послідовність з етапами формування, впрова-
дження та реалізації. На рівні державної діяль-
ності вона розглядається в контексті створення, 
прийняття та зміни конкретних правових актів.

Залучення молоді полягає у створенні можли-
востей для участі молодих людей у формуванні та 
реалізації політики. Ці можливості створюються 
шляхом розвитку формальних та неформальних 
механізмів участі молоді, починаючи від молодіж-
них волонтерських груп та закінчуючи фокус-гру-
пами, від поточної консультативної діяльності до 
підтримки молодіжних проєктів. Існує безліч при-
чин для залучення молоді до процесу ухвалення 
рішень. Наприклад: залучення молоді до участі 
у прийнятті рішень та підвищення ефективності; 
розвиток потенціалу громад; позитивний роз-
виток молоді; зміцнення відносин між органами 
влади та молоддю.

Результати Гарвардського проекту «Успіх сту-
дентів» показують, що активна участь молодих 
людей як у середині, так і поза університетом 
сприяє успіху випускників [4]. Це говорить про 
те, що участь молоді у державних процесах під-
вищує ефективність ухвалення рішень лідерами.

Досвід міжнародної практики показує, що 
існує безмежна кількість програм та реформ, що 
сприяють участі молоді у державних процесах. 
Програми по роботі з молоддю допомагають 
молодим людям відігравати активну роль у роз-
витку своїх спільнот та набувати досвіду, знань, 
цінностей та життєвих навичок, необхідних їм 
для успіху в роботі, освіті та суспільному житті.

Крім вищезгаданого, визнається, що молоді люди 
мають можливість брати участь у цивільному житті 
через волонтерство, громадську діяльність, освіту та 
участь у молодіжних організаціях. У деяких країнах 
вони є членами молодіжних комітетів місцевих рад, 
роблять свій внесок у вирішення проблем спіль-
ноти, беруть участь у роботі студентських рад та 
впливають на молодіжну політику. Можливе існу-
вання національних молодіжних рад та молодіжних 
організацій, оскільки вони є основними органами 
прийняття рішень з питань молоді [5].

На міжнародному рівні існує Молодіжний 
форум Організації Об’єднаних Націй з питань 
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освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) [6].  
Це інноваційна платформа для діалогу, прийняття 
рішень та дій, яка виражає прагнення організації 
залучати молодь на всіх рівнях прийняття рішень. 
Слід зазначити, що цей форум є регулярним меха-
нізмом участі молоді та є унікальним проєктом  
у системі ООН. Вона є неінституційною части-
ною найвищого органу, що приймає рішення,  
і дозволяє молодим людям давати рекомендації 
представникам держав-членів в Організації ООН 
з питань освіти, науки та культури.

Наприклад, дослідивши Європейський сту-
дентський союз – федерацію студентських союзів 
39 країн та 47 держав. Союзи відкриті всім студен-
там у відповідних країнах і представляють інтер-
еси студентів різних спеціальностей на європей-
ському рівні в Європейському Союзі, Раді Європи 
та Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, 
науки та культури [7].

З 2018 року Європейський студентський союз 
активно інформує національних політиків про 
актуальні питання політики в галузі вищої освіти 
та соціальні аспекти в Європейському союзі та на 
європейському просторі вищої освіти. Союз орга-
нізовує чотири великі заходи на рік: два засідання 
Ради та дві Європейські студентські конференції. 
На цих зустрічах збираються представники кожної 
секції для обговорення останніх подій у сфері вищої 
освіти та прав студентів на європейському рівні. 

З наведеного вище опису можна дійти висно-
вку, що ці типи організації дозволяють молодим 
людям досягти вищого рівня управління. Молоді 
люди виявляють самомотивацію для аналізу, обго-
ворення та розробки нових задач та їх реалізації. 
Представляючи свої інтереси у вищих органах 
влади, європейських організаціях та установах, 
молодь підпорядковує рішення на організацій-
ному рівні вищим рівням управління. Про це свід-
чать результати аналізу дебатів молоді, які пока-
зують, що ці рішення мають найбільший вплив 
зараз і в майбутньому, а отже, впливають на ефек-
тивність рішень, які приймає керівництво.

У цьому контексті варто звернути увагу та про-
аналізувати діяльність уряду Нової Зеландії. Він 
підтримує участь молоді у прийнятті управлін-
ських рішень та чітко описує його ефективність 
та результативність. На сайті Міністерства розви-
тку молоді є спеціальний розділ, що описує важ-
ливість та ефективність їх участі [8]. 

В областях існує місцеве самоврядування під 
назвою Молодіжна палата. Вона існує в кож-
ному місті і є інструментом, за допомогою якого 
молоді люди можуть досягти позитивних змін  

у своїх спільнотах. Якщо молоді люди хочуть 
взяти участь у вирішенні питань, які стосуються 
їх громади, вони можуть відвідувати молодіжні 
збори та висловлювати свою думку.

У світлі наведеного вище обговорення стає 
ясно, що участь молодих людей у прийнятті 
управлінських рішень залежить, перш за все, 
від їх залучення до державної політики в цілому. 
Міжнародний досвід показує, що існує ціла низка 
програм, що є символом підвищення довіри до 
держави та формують базову модель сприйняття 
державної діяльності. Чим більше молодих людей 
буде залучено до роботи, використовуючи різні 
ресурси національної молодіжної політики, тим 
більша ймовірність того, що в майбутньому нове 
покоління отримає визнання на державній службі 
та зможе керувати країною на високому рівні.

Сучасні світові події у розвитку нашої країни 
висувають нові вимоги до державного управління 
та підготовки державних службовців з новими 
компетенціями. Залучаючи талановиту молодь до 
державної діяльності та поєднуючи досвід людей 
фахівців з інноваційним мисленням молодого 
покоління, можна перетворити адміністративну 
систему на живу, органічну структуру. В результаті 
вона стане ефективним механізмом регулювання 
суспільних відносин та задовольнятиме потреби 
суспільства з максимальною ефективністю.

Державна політика сьогодні має бути спря-
мована на активне залучення молоді до при-
йняття управлінських рішень, створення правової 
бази для оновлення керівного складу державної 
служби, розробку та реалізацію національних, 
регіональних та галузевих програм із залучення 
молоді на державну службу.

Це також дає молодим людям можливість роз-
винути свої управлінські навички, залучаючи їх 
до прийняття рішень. У довгостроковій перспек-
тиві це призведе до появи висококваліфікованих 
кадрів.

Тому, залучаючи на державну службу тала-
новиту молодь та інтегруючи досвід старшого 
покоління з інноваційним мисленням молодого, 
систему державного управління можна перетво-
рити на ефективну структуру, здатну реагувати 
на потреби суспільства, дієвий механізм регулю-
вання суспільних відносин.

В рамках формування молодіжної політики 
слід звернути увагу на «попередження пору-
шення щодо прав дітей та молоді, адже маргіна-
лізація української молоді зменшує можливості 
для професійної самореалізації та понижує рівень 
правової культури та правопорядку в суспільстві 
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[9, с. 31], а в останні роки рівень порушень серед 
молодих людей має тенденцію до зростання.

Слід розуміти, що молодь частіше схильна 
до правового нігілізму чим представники інших 
вікових груп в силу меншого досвіду та через 
заперечення регулюючої ролі права, або вчинення 
інших дій не правового характеру. Тому вважа-
ємо доцільно, з метою підвищення рівня право-
вої культури і попередження правового нігілізму 
запровадити в Україні проведення соціологічних 
досліджень для моніторингу стану правової куль-
тури молоді з метою швидкого реагування на від-
повідні тенденції та виклики в цій сфері [10, с. 14].

Окремо, слід звернути увагу на створення чіт-
кого правового механізму відбору молодих людей 
на керівні посади. Формування нової лідер-
ської еліти та інтеграція молодих спеціалістів у 
національну систему. Молоді люди опановують 
публічне управління на курсах, тренінгах та в ході 
різноманітних конкурсів та проєктів. Таке омоло-
дження кадрів можна побачити і на прикладі Кабі-
нету Міністрів України, де від 29 серпня 2019 року 
Віце-прем’єр-міністром – Міністром цифрової 
трансформації призначено Михайла Федорова, 
якому зараз 31 рік. Тому можна стверджувати, що 

молоді люди потрібні у сфері державного управ-
ління та можуть досягти значних успіхів, якщо 
вже мають досвід роботи у певних професіях.

Висновки. Молодь доцільно розглядати як без-
посереднього учасника системи управління. Це 
розвіює стереотип про те, що молоді люди пасивні 
та байдужі. Їхні погляди краще розуміються, а нові 
ідеї втілюються в життя. Наслідок – ефективніший 
результат спільних процесів та прийняття рішень. 
Дозволяючи молодим людям приймати рішення, які 
впливають на їхнє власне життя, вони стають більш 
відповідальними за решту свого життя та за свої 
спільноти. Це виховує почуття відповідальності.

Проаналізувавши участь молоді як критерій 
підвищення ефективності управління можна зро-
бити висновок, що молодь потребує чутливості, 
контролю та спілкування, а також досягнення 
певних результатів при роботі з інститутами гро-
мадянського суспільства та державними орга-
нами. Молодим людям необхідно відчувати, що 
вони беруть участь у справах, які мають суспільне 
значення, мати можливість висловлювати свою 
думку та працювати з іншими. Це робить при-
йняття рішень ефективнішим і призводить до кра-
щих результатів.

Список літератури:
1. Драпушко Р., Горінов П., Попатенко М. Філик Н. Молодіжна політика України через призму демогра-

фічних: стан та тенденції. Державна сімейна та молодіжна політика: законодавство, методи та прак-
тики. Київ : ДІСМП, 2022. № 1. С. 31–38.

2. Драпушко Р. Г., Горінов П. В. Правові основи адміністративно-правового регулювання діяльності 
молодіжних консультативно-дорадчих органів в Україні. Юридична Україна. 2022. № 1. 

3. Закон України «Про основні засади молодіжної політики» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1414-20#Text (дата звернення: 08.06.2022).

4. COLYAR J. Harvard Students Speak their Minds. URL: https://journals.iupui.edu/index.php/muj/article/
download/19922/19615/ (дата звернення: 07.06.2022).

5. Society and Decision Making Factsheet. URL: https://www.un.org/development/desa/youth/ (дата звер-
нення: 08.06.2022).

6. UNESCO Youth Forum – Youth Spaces in Action. URL: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-
sciences/themes/youth/youth-forums/ (дата звернення: 08.06.2022).

7. European Students’ Union. URL: https://www.esu-online.org/about/ (дата звернення: 05.06.2022).
8. Youth participation in decision-making. URL: http://www.youthaffairs.govt.nz/working-with-young-people 

(дата звернення: 05.06.2022).
9. Драпушко Р. Г., Горінов П. В., Філик Н. В. Формування молодіжної політики в умовах демографічних 

викликів сучасної України. Наукові праці Національного авіаційного університету. Юридичний вісник. 
Серія : Повітряне і космічне право. Київ : НАУ, 2022. № 1. С. 27–35

10. Драпушко Р. Г., Горінов П. В. Сучасні виклики і загрози правової культури молоді. Аналітично-
порівняльне право. 2021. № 4. С. 9–16.

11. Участь молоді в управлінні громадами / авт.-уклад. О. В. Кулініч, Д. С. Баринова, В. В. Нестеренко. 
Х. : Харківський відокремлений підрозділ Центру розвитку місцевого самоврядування, 2018. 48 с.



59

Механізми публічного управління

Drapushko R. G., Gorinov P. V., Minenko Y. S. EFFICIENCY OF INVOLVEMENT  
OF YOUNG PEOPLE IN MAKING MANAGEMENT DECISIONS

The purpose of this article is to reveal ways to involve young people in making management decisions as an 
important component of state youth policy. World events of today impose new demands on our country for the 
implementation of national youth policy. At this stage of our country’s development, the participation of young 
people in the management process is one of the key aspects of formulating issues and taking priority decisions. 
Since the consequences of decisions mainly affect the future generation, we can avoid further problems  
by turning our attention to the ideas and initiatives of the young generation. 

In the process of research there were used general methods and techniques of knowledge, analysis, 
synthesis, abstraction, idealization of the obtained results, generalization, use of systematic approach.  
The low goals of youth policy, namely the involvement of young people in the development of the economy  
of the state. Supporting the formation of awareness of current social problems; national and cultural formation 
of the population, including the formation of traditions and the formation of national and ethnic identity; 
providing social services that contribute to the mental and physical development of young people.

Thus, the article analyzes the current events that impose new demands on our country for the implementation 
of youth policy. It highlights the issue of Ukrainian young people going abroad to get education, raise the 
standard of living and self-fulfillment. The tendencies and peculiarities of migratory processes among young 
people are described. International experience in the involvement of young people in the system of state 
management is reviewed. Forecasted Maybut the consequences for the state, such as a decrease in social 
and economic and political potential, the decline of the management system, and others. Suggested steps  
to improve state youth policy.

Key words: youth, youth policy, public administration, management decisions.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
СТАЛИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ НАФТОПЕРЕРОБНОГО КОМПЛЕКСУ

У статті розвинуто теоретичні підходи до визначення інноваційного чинника публічного 
управління сталим функціонуванням нафтопереробного комплексу, що грунтується на осо-
бливостях взаємодії інновацій та ринку, використанні інноваційного потенціалу для адап-
тації до сучасних вимог зовнішнього тиску, та методології системного підходу, що вимагає 
виявлення проблем цілісності та взаємозалежності таких великих блоків, як відтворення 
ресурсів нафти, видобуток, транспортування та розподіл нафти та нафтопродуктів у існу-
ючих та динамічно змінних умовах функціонування нафтопереробного комплексу та ринку  
з урахуванням геополітичних інтересів України, її соціально-екологічних пріоритетів.

Визначено, що комплексний характер інновацій, їх багатосторонність, різноманітність 
областей та способів використання визначають необхідність їх класифікації. Розглянуто 
варіант класифікації інновацій, використання якого дозволяє оцінювати їх повніше та 
об’єктивніше, а також комплексніше фіксувати їх результативність та визначати напрями 
інноваційного процесу, що вимагають коригування, підтримки та адаптації. Крім того, дана 
класифікація допомагає виявляти неоднорідність інновацій та вибирати методи управління 
кожною з них, адекватні особливостям кожного інноваційного процесу.

Сталий розвиток нафтопереробного комплексу визначається стабільністю функціону-
вання сукупності окремих складових її секторів та елементів, що впливають на неї, кожен 
з яких, у свою чергу, забезпечується виконанням низки умов. Однією з основних стратегіч-
них завдань публічного управління нафтопереробним комплексом є підвищення надійності 
та забезпечення функціонування всіх його об’єктів та підсистем, збій у роботі яких може 
призвести до негативних наслідків як для самих нафтопереробних компаній (прямі збитки, 
відшкодування збитків тощо), так і для навколишнього середовища (суспільство, природа 
тощо).

У зв’язку з величезною соціальною значимістю нафтопереробних компаній та їх роллю  
у системі енергозабезпечення України підвищення стійкості функціонування є однією з осно-
вних проблем, що стоять перед органами публічного управління.

Ключові слова: інноваційний чинник, публічне управління, сталий розвиток, функціонуван-
ням нафтопереробного комплексу.

Постановка проблеми. У сучасній теорії 
інновації є товаром, який має ряд особливос-
тей. Специфіка інновації як товару визначається 
високим ступенем невизначеності при отриманні 
науково-технічного результату, особливим харак-
тером фінансування, тобто ризиком тимчасового 
розриву між витратами та результатами, невизна-
ченістю попиту. Споживчі мотиви до інновацій 
для підприємств нафтопереробного комплексу 
поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутріш-
ній стимул інноваційної активності – необхідність 
заміни застарілого обладнання з метою підви-
щення конкурентоспроможності нафтопродуктів 
на внутрішньому та зовнішньому ринках та збіль-

шення частки ринку. В умовах технологічної від-
сталості та недосконалих ринково-інституційних 
механізмів, а також у період військової агресії 
України, вирішальним стимулом до інновацій 
можуть виступати стимули зовнішнього харак-
теру, зумовлені економічною політикою України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Згідно визначення, що надане у енциклопедіїї 
«Британіка» «інновація – це створення нового 
способу щось робити, чи це стосується конкрет-
ного підприємства (наприклад, створення нового 
продукту) чи абстрактного (наприклад, розвиток 
нової філософії або теоретичного підходу до про-
блеми)» [1]. Узявши теоретичний підхід до про-
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блеми інновацій у публічному управлінні інно-
вації тісно пов’язані з інноваційною діяльністю, 
будучи її кінцевим результатом. 

За рахунок вдосконалення засобів виробництва 
і технологій на основі відкриття наукою нових 
закономірностей явищ і властивостей навколиш-
нього світу інноваційна діяльність забезпечує під-
вищення продуктивності праці, зниження витрат 
виробництва тощо. Дегтярьова І. О. «інновації  
в державному і муніципальному управлінні роз-
глядає як необхідну умову розв’язання проблем 
соціально-економічного розвитку України в сучас-
них умовах» [2]. Разом з тим, в сучасних умовах 
роль інноваційного чиннику публічного управ-
ління сталим функціонуванням нафтоперероб-
ного комплексу визначається, перш за все, зміною 
ринкової кон’юнктури, що динамічно формується 
характером конкурентної боротьби і можливих 
переваг. Ця обставина багато в чому визначає особ- 
ливості взаємодії інновацій та ринку на етапі роз-
витку нафтопереробного комплексу країни. 

Формування системи таких стимулів є найваж-
ливішим напрямом розвитку державної політики у 
сфері нафтопереробки. Пінтелей І., Костюк А. вірно 
вказують, що «державний сектор повинен викорис-
товувати інноваційний потенціал для адаптації до 
змін суспільних цінностей та переконань, до пере-
творення громадян з «пасивних спостерігачів» на 
«активних гравців» політичного середовища» [3]. 

Більшість визначень інноваційної діяльності 
спирається на п’ять основних підходів. Першим  
з них є об’єктивний (термін часто виступає 
як «нововведення»; процесний; об’єктивно-
утилітарний; процесно-утилітарний; процесно-
фінансовий [4]. Сутність об’єктивного підходу  
у тому, що у ролі інновації виступає об’єкт – нова 
техніка, технологія. 

Постановка завдання. Метою статті є дослід- 
ження теоретичних підходів до визначення інно-

ваційного чинника публічного управління сталим 
функціонуванням нафтопереробного комплексу.

Виклад основного матеріалу дослід- 
ження.  У рамках процесного підходу під інно-
вацією розуміється комплексний процес, що 
включає розробку, впровадження у виробництво 
та комерціалізацію нових споживчих цінностей 
(товарів, техніки, технології, організаційних 
форм тощо) [5]. Об’єктивно-утилітарний підхід 
до визначення терміна «інновація» характери-
зується двома основними моментами – новою 
споживчою вартістю, заснованою на досягнен-
нях науки і техніки, і, по-друге, здатністю задо-
вольнити суспільні потреби з великим «корис-
ним ефектом» [6]. Процесно-утилітарний підхід 
визначає термін «інновація» як комплексний 
процес створення, поширення та використання 
нового практичного засобу [7]. У рамках про-
цесно-фінансового підходу під «інновацією» 
розуміється процес інвестицій в інновації, вкла-
дення коштів у розробку нової техніки, техноло-
гії, наукові дослідження [8]. 

Комплексний характер інновацій, їх багато-
сторонність, різноманітність областей та способів 
використання визначають необхідність їх класи-
фікації. У табл. 1 розглянуто варіант класифікації 
інновацій, використання якого дозволяє оціню-
вати їх повніше та об’єктивніше, а також комплек-
сніше фіксувати їх результативність та визначати 
напрями інноваційного процесу, що вимагають 
коригування, підтримки та адаптації. Крім того, 
дана класифікація допомагає виявляти неодно-
рідність інновацій та вибирати методи управління 
кожною з них, адекватні особливостям кожного 
інноваційного процесу [9; 10; 11].

Інновації за етапами інноваційної діяльності 
виявляються в такий спосіб. Різні види інновацій 
перебувають у тісному взаємозв’язку та висувають 
специфічні вимоги до інноваційного механізму. 

Таблиця 1 
Класифікація інновацій

Класифікаційна ознака Класифікаційне групування інновацій
Сфери застосування Управлінські, організаційні, соціальні, промислові тощо
Етапи інноваційної діяльності,  
результатом яких стали інновації

Наукові, технічні, технологічні, організаційно-управлінські,  
інформаційні, соціальні

Ступінь інтенсивності Загальні, масові, приватні

Темпи здійснення Швидкі, уповільнені, затухаючі, наростаючі, рівномірні, стрибкоподібні

Масштаби інновацій Трансконтинентальні, транснаціональні, регіональні, великі, середні, дрібні

Результативність Висока, низька, стабільна
Ефективність інновацій Економічна, соціальна, екологічна, інтегральна
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Технічні та технологічні інновації, впливаючи 
на утримання виробничих процесів, створюють 
умови для організаційно-управлінських інновацій, 
так як вносять зміни в організацію виробництва. 
Водночас організаційно-управлінські інновації 
здатні створити умови для широкомасштабного 
впровадження технічних та технологічних інно-
вацій на підприємствах – наприклад, за допомо-
гою державного стратегічного програмування, що 
накладає обмеження на використання тих чи інших 
нафтопродуктів, що не відповідають певним якіс-
ним та екологічним стандартам.

Наведені класифікації свідчать, що інноваційні 
процеси різноманітні і різні за своїм характе-
ром. Організація інновацій, масштаби та способи 
впливу на економіку, а також методи оцінки їх 
ефективності повинні відрізнятися різноманіттям. 

Науково-технічна та інноваційна стратегія  
є частиною економічної стратегії держави щодо 
розвитку галузевих комплексів або управлінської 
політики компанії, що визначає цілі та пріоритети 
науково-технічної та інноваційної стратегії, меха-
нізм її реалізації. Така державна політика скла-
дається з пошуку оптимальних шляхів розвитку 
суб’єкта господарювання (галузі, компанії), цілей 
її функціонування, фінансової підтримки, орга-
нізаційного, правового та іншого забезпечення 
інтенсивного впровадження у сферу виробництва 
та послуг досягнень науки і техніки.

У навтопереробному комплексі інноваційна 
діяльність є чинником безперервної дії. На від-
міну від геологічних умов знаходження ресур-
сів вуглеводневої сировини, які представлені їх 
структурою і власними силами некеровані, іннова-
ційна діяльність – це керована система. Публічне 
управління зводиться до того що, щоб, по-перше, 
встановити перспективні галузі розвитку та пере-
лік необхідних напрямів інноваційної діяльності, 
а по-друге, вибрати у тому числі пріоритетні [12]. 
Інноваційний розвиток є тим необхідним і гаран-
туючим фактором розвитку всього спектра еко-
номіко-виробничих та комерційно-торговельних 
відносин і дозволяє говорити про збалансоване 
та стійке функціонування галузевого комплексу  
в цілому.

В даний час у вітчизняній та зарубіжній тео-
рії та практиці накопичений значний, хоча і часто 
суперечливий досвід розробки та втілення страте-
гічних пріоритетів інноваційного розвитку, який 
потребує аналізу та узагальнення. В основу мето-
дологічних положень інноваційного розвитку 
нафтопереробного комплексу має бути закладена, 
перш за все, методологія системного підходу. 

Стійке функціонування великої макроекономіч-
ної системи, якою є нафтопереробний комплекс, 
вимагає виявлення проблем цілісності та взаємо-
залежності таких великих блоків, як відтворення 
ресурсів нафти, видобуток, транспортування та 
розподіл нафти та нафтопродуктів у існуючих 
та динамічно змінних умовах функціонування 
нафтопереробного комплексу та ринку з ураху-
ванням геополітичних інтересів України, її соці-
ально-екологічних пріоритетів. Системний підхід 
у сучасній інтерпретації є для економіки винахо-
дом XX ст., що дозволяє підвищити організова-
ність, якість та ефективність керованих об’єктів. 

Системний підхід полягає у методології дослід- 
ження об’єктів як систем. Система складається  
з двох складових: первинно-зовнішнє оточення, що 
включає вхід та вихід системи, зв’язок із зовнішнім 
середовищем, зворотний зв’язок (погляд усеред-
ину) та вихід системи; вторинно-внутрішня струк-
тура – сукупність взаємозалежних компонентів, які 
забезпечують процес впливу суб’єкта управління 
на об’єкт, переробку входу у вихід та досягнення 
цілей системи (погляд зсередини) [13]. 

Центральним поняттям основою системного 
методу є поняття системи. У випадку під сис-
темою розуміється впорядкована сукупність 
взаємопов’язаних двох чи більше елементів,  
що у певних відносинах між собою і системою 
загалом. Поведінка кожного з елементів системи 
впливає на поведінку інших елементів та освіче-
ного ними цілого. Елемент системи – самостійна 
та умовно-неподільна одиниця. Елементи взаємо-
діють між собою та навколишнім середовищем, 
інакше кажучи, між ними існують матеріальні, 
енергетичні, економічні та інформаційні зв’язки. 
Просторово-часові агрегати взаємодіючих сис-
тем, що мають певну цінність і цілеспрямова-
ність, виділяються в функціональні підсистеми. 

Розчленування системи на підсистеми дозво-
ляє розкрити ієрархію структури та розглядати 
систему на різних рівнях її деталізації. Склад-
ність системи визначається складністю її струк-
тури, кількістю елементів і зв’язків, числом рів-
нів ієрархії, обсягом інформації, що циркулює  
у системі. Система характеризується алгоритмом 
функціонування, спрямованим на досягнення 
певної мети [13].

Регулювання системи забезпечує таку її діяль-
ність, при якій вирівнюється стан виходу системи 
за заданою нормою. Отже, головне завдання зво-
диться до встановлення заданого стану функ-
ціонування системи як попереджувальним 
керуванням. Складність управління залежить, 
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насамперед, від кількості змін у системі та її ото-
ченні. Всі зміни мають певні закономірності або 
носять випадковий характер. Сутність управління 
системою розглядається як сукупність наступних 
понять: організація управління, процес управ-
ління та інформація [10]. 

Основні особливості систем у рамках нафтопе-
реробного комплексу такі: мінливість (нестаціо-
нарність) окремих параметрів системи, стохастич-
ність поведінки; унікальність (природно-ресурсна 
та технологічна) та непередбачуваність поведінки 
системи в конкретних умовах і, водночас, наяв-
ність у неї граничних можливостей, що визна-
чаються наявністю чи відсутністю ресурсів; 
здатність протистояти руйнівним тенденціям 
(військова агресія, економічна криза, надзвичайна 
техногенна або природна ситуація) – здатність 
адаптуватися до змінних умов (зберігати еконо-
мічно прийнятні виробничі показники); здатність 
змінювати свою структуру (мобільна реструкту-
ризація) і формувати варіанти стратегій (політик); 
здатність і прагнення до цілеутворення, тобто 
формування цілей всередині системи. 

Поведінка системи характеризує можливість 
стійкого контрольованого переходу з одного стану 
до іншого; у разі необхідно або знати, або визна-
чити закономірності, управляючі поведінкою сис-
теми. Здатність системи повертатися у стан рів-
новаги після того, як вона була виведена з нього 
під впливом зовнішнього впливу, називається 
стійкістю. Тому стійкість є найважливішим прин-
ципом функціонування нафтопереробного комп-
лексу за умов підвищення інноваційної актив-
ності. Реально стійкість систем може досягатися 
лише певних межах. 

Поняття рівноваги визначається здатністю 
системи без зовнішніх впливів зберігати скільки 
завгодно заздалегідь заданий стан. Розвиток 
характеризує вдосконалення структури та функ-
цій системи під впливом в основному внутрішніх 
факторів, внаслідок чого поведінка системи набу-
ває більш структурований і прогнозований харак-
тер. Властивістю розвитку мають багато систем. 
Структура системи відображає найбільш суттєві, 
стійкі зв’язки між елементами системи та їх гру-
пами, які забезпечують основні властивості сис-
теми. Компоненти системи можуть бути пов’язані 
між собою як безпосередньо, так і опосередко-
вано через інші компоненти. Зв’язки можуть бути 
як прямими, і зворотними [13]. 

Виділяють прогресивний та регресивний розви-
ток [10; 13]. Прогресивний розвиток – це перехід 
від нижчого до вищого, від менш досконалого [13]. 

Регресивний «розвиток» – це деградація, зниження 
рівня знань і відносин, перехід до тих, хто зжив себе 
раніше або вже пройдених форм і структур [10]. 
Розвиток заснований на законах онтогенезу, пропо-
рційності, законах конкуренції, ефекту масштабу, на 
переході на нові наукові підходи та принципи. Закон 
розвитку формулюється так: кожна матеріальна, 
організаційно-економічна або виробнича система 
прагне досягти найбільшого сумарного потенціалу 
при проходженні всіх або частини етапів свого жит-
тєвого циклу (8 етапів: поріг нечутливості; впрова-
дження; зростання; зрілість; насичення; спад; крах; 
ліквідація) [10].

Залежно від конкретних параметрів ситуацій, 
що виникають при стратегічному плануванні 
та оперативному управлінні, може бути кілька 
альтернативних шляхів досягнення конкретної 
мети. Окремі, найбільш передбачувані фрагменти 
(наприклад, програми, плани, мережеві моделі 
тощо) у зв’язку з високою невизначеністю ситуа-
ції рекомендується розробляти за декількома аль-
тернативними шляхами. Альтернативність шляхів 
функціонування та розвитку систем може мати як 
об’єктивний, так і суб’єктивний характер. Зво-
ротні зв’язки є складною системною причиною 
залежності і включаються в те, що результат попе-
редньої дії впливає на наступний перебіг про-
цесу: причина відчуває на собі зворотний вплив 
наслідку [7]. Якщо зворотний зв’язок посилює 
результат первинного впливу причини, він нази-
вається позитивним, якщо послаблює результат – 
негативним. Позитивні зворотні зв’язки виводять 
систему зі стану стійкості, негативні – сприяють 
його збереженню. 

Виникають негативні та позитивні синерге-
тичні ефекти. Роль зворотних зв’язків у системі 
є значною і полягає у забезпеченні процесів ціле-
спрямованої діяльності. Ця діяльність немож-
лива, якщо керуюча система чи підсистема нічого 
не очікує отримати від інформації про ефект на 
об’єкті, і саме зворотний зв’язок забезпечує від-
носну стійкість системи, дозволяє формувати зво-
ротні процеси [7]. 

Зв’язки перетворюють систему із простого 
набору компонентів у єдине ціле, беруть участь у 
формуванні її стану та структури, мають ключове 
значення щодо цільової функції. Для того щоб 
пізнати структуру системи, слід провести послі-
довну декомпозицію, тобто виділити в ній під-
системи всіх рівнів, доступних для аналізу, та її 
елементи, які відповідно до завдань дослідження 
не поділяються на складові частини. Слід зазна-
чити, що використання системного підходу до 
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аналізу динамічних процесів сформувало загальні 
уявлення про те, що розвиток системи управління 
слід розглядати як зміну одного стійкого (рівно-
важного) стану іншим з коротким періодом пере-
хідного процесу між ними. Однак на практиці 
період нерівноважного розвитку багатьох проце-
сів управління виявляється тривалим, причиною 
тому – посилення невідповідності цільових функ-
цій компонентів функціональній домінанті сис-
теми. Такий підхід застосовується у разі пошуку 
рівноваги на основі деякої середньої, «компро-
місної» цільової функції компонентів системи, 
але дане середовище, як було показано вище, не 
є функцією всієї системи, а отже, не відображає 
функціональну домінанту останньої. 

Посилення невідповідності цільових функ-
цій призводить до дезінтеграції системи, зміни 
її структури, тобто до втрати якості системності. 
З’являється якісно інша (або інші) система зі 
своєю, відмінною від вихідної, функціональною 
домінантою, і вже остання прагне рівноваги. 

За певних умов система управління здатна збе-
рігати стійку рівновагу як завгодно довго, функ-
ціонуючи на стадії нерівноважного стану. Якщо 
для статичного погляду на дійсність характер-
ною є концепція рівноваги пов’язаних між собою 
елементів, то для динамічної найбільш підхо-
дяща буде концепція змін складових елементів та 
зв’язків [9]. 

Важливою властивістю великих систем, що 
мають безпосереднє відношення до ефективності 
публічного управління сталим функціонуванням 
нафтопереробного комплексу, є ефект синергії. 
Синергійність визначається тим, що ефективність 
системи не дорівнює сумі ефективності функці-
онування підсистем. При налагодженій позитив-
ній взаємодії підсистем досягається позитивний 
ефект синергії – ефект взаємодії, отримання якого 
мають прагнути управлінці. Якщо сума показни-
ків ефективності підсистем більша за ефектив-
ність системи, ефект синергії негативний.

Явище синергії можна також визначити як 
односпрямованість, узгодженість дій, спільне 
використання ресурсів системи з елементами-під-
системами, що входять до неї, що призводить до 
посилення (множення) кінцевого результату [13]. 
Ця властивість є системною, визначальною в умо-
вах еволюційного нерівноважного динамічного 
розвитку. Синергетика вивчає зв’язки між елемен-
тами систем, які характеризуються обміном пото-
ками речовини, енергії та інформації всередині 
самого об’єкта і з навколишнім середовищем. 
При узгодженій поведінці інтегрованих підсистем 

збільшується ступінь упорядкованості, самоорга-
нізації сформованої великої системи, реалізується 
позитивний синергетичний ефект. 

Позитивна синергія посилює рівень організа-
ційної цілісності управлінських систем; негативна 
синергія посилює дезорганізацією. Завданням 
публічного управління сталим функціонуванням 
нафтопереробного комплексу є переведення її  
з одного стану в інший, що характеризується біль-
шою стійкістю та ефективністю. У цьому зв’язку 
нафтопереробний комплекс також можна охарак-
теризувати як активну систему, що розвивається, 
тобто здатну впливати на своє оточення для забез-
печення ефективності власного функціонування  
і зазнає згодом певних структурних змін (основна 
тенденція змін – збільшення видобутку). 

Системний підхід до аналізу публічного управ-
ління сталим функціонуванням нафтоперероб-
ного комплексу передбачає три рівні: 1. Вивчення 
предмета як співвідношення компонентів, його 
складових, – «нижчий рівень»: для нафтоперероб-
ного комплексу передбачається роздільна оцінка 
стану та функціонування підсистем «Розвідка», 
«Видобуток», «Транспортування», «Переробка» 
та «Реалізація». 2. Вивчення самого предмета – 
«власний рівень»: включає аналіз взаємодії під-
систем, а також взаємодії системи в цілому з фак-
торами навколишнього середовища порівнянного 
рівня: інновації в комплекс, зміни в державній 
політиці, сезонні коливання попиту та пропози-
ції тощо. 3. Вивчення предмета як елемента біль-
шої системи – «вищий рівень»: аналіз публічного 
управління сталим функціонуванням нафтопере-
робного комплексу в системі енергозабезпечення 
України з урахуванням її геополітичних інтересів. 

Тут розглядаються питання впливу державної 
політики на розвиток нафтопереробного комп-
лексу, зміни в податковій системі, досягнення 
інноваційних процесів, що є причиною об’ємних 
та структурних зрушень у споживанні нафти 
(поява продуктів-замінників тощо), та інші зміни, 
що зачіпають нафтопереробний комплекс та еко-
номіку загалом. Завданнями аналізу публічного 
управління сталим функціонуванням нафтопере-
робного комплексу є визначення кількісних харак-
теристик системоутворюючих і системоруйнівних 
факторів впливу та розробка відповідних реко-
мендацій. На основі цих рекомендацій передбача-
ється здійснювати вибір організаційно-технічних 
заходів інноваційного характеру, що найбільшою 
мірою відповідають ринковій кон’юнктурі, що 
склалася, і вимогам сучасного стану економічного 
розвитку національної економіки. 
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Сталий розвиток нафтопереробного комплексу 
визначається стабільністю функціонування сукуп-
ності окремих складових її секторів та елементів, 
що впливають на неї, кожен з яких, у свою чергу, 
забезпечується виконанням низки умов (табл. 2). 
Однією з основних стратегічних завдань публічного 
управління нафтопереробним комплексом є підви-
щення надійності та забезпечення функціонування 
всіх його об’єктів та підсистем, збій у роботі яких 
може призвести до негативних наслідків як для 
самих нафтопереробних компаній (прямі збитки, 
відшкодування збитків тощо), так і для навколиш-
нього середовища (суспільство, природа тощо).

На практиці безпека та надійність сталого функ-
ціонування нафтопереробного комплексу ґрунту-
ється на аналізі та управлінні ризиком. Результа-
том використання концепції управління ризиком 
є не лише зменшення величини еколого-техно-
генного та економічного збитків, а й збільшення 
економічної ефективності виробництва. З огляду 
на це ключовим елементом оцінки стійкості стає 

аналіз ключових чинників, що визначають ризик 
функціонування нафтопереробного комплексу. 
Виступаючи дестабілізуючим елементом у роботі 
нафтопереробного комплексу, фактори одночасно 
є об’єктом управління з боку самих нафтогазових 
компаній так і органів публічного управління. 

Залежно від можливості впливу чинники поді-
ляються на керовані та помірно керовані. До 
першої групи відносяться фактори, вплив на які 
призводить до їх локалізації або зниження викли-
каного ними збитку. Насамперед, ця група включає 
більшу частину «внутрішніх» чинників (фактори, 
що сформовані внутрішнім середовищем нафтопе-
реробного комплексу). До помірно керованих від-
носяться чинники, які можуть бути змінені силами 
систем управління (органами публічного управ-
ління та менеджменту нафтопереробного вомп-
лексу) (геологічні, кліматичні, політичні, зовнішня 
агресія тощо). До них, переважно, відносять 
«зовнішні» фактори, що формуються зовнішнім 
середовищем. Відмінності у формуванні факторів 

Таблиця 2
Параметри сталого розвитку нафтопереробного комплексу

Параметри Елементи

Основні функції  
стратегічного планування

Забезпечення узгодженої роботи всіх ланок системи
Раціональний перерозподіл отриманого прибутку та розподіл інвестиційних 
потоків
Постійне коригування стратегічних цілей і напрямів розвитку на основі аналізу 
факторів зовнішнього середовища
Розвиток інноваційної діяльності
Економія ресурсів

Система оточення

Тенденції до закінчення воєнного стану країни
Тенденції до поліпшення політичної ситуації 
Сприятливий інвестиційний клімат
Оптимізація податкових платежів
Стійка тенденція зростання ринкових цін на нафту
Збалансована та прозора цінова політика постачальників

Система збуту
Ефективна маркетингова діяльність
Згладжування сезонних коливань попиту
Забезпечення своєчасних платежів

Система відтворення запасів
Забезпечення кратності запасів
Ефективність геологорозвідувальних робіт
Економічне обґрунтування впровадження нових технологій пошуку та розвідки

Система видобутку

Нарощування рівня видобутку та його інтенсифікація за допомогою  
впровадження інноваційних технологій
Збереження економічної ефективності видобутку з урахуванням витрат  
на наступних стадіях
Контроль за факторами зовнішнього середовища

Транспортування
Забезпечення надійності роботи обладнання
Раціональний розподіл потоків 
Диверсифікація логістичних маршрутів

Система нафтопереробки

Оптимізація виробничих потужностей
Зниження витрат
Підвищення якості переробки
Диверсифікація виробництва
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визначають другу ознаку їх групування – сферу 
охоплення. Відповідно до цього, фактори можна 
розділити на внутрішні та зовнішні. 

Нижче, у табл. 3 і 4, проведений більш деталь-
ний аналіз факторів, що впливають на стійкість 
роботи нафтопереробного комплексу. За характе-
ром впливу всі фактори, що впливають на будь-
яку систему, можна поділити на дві групи: 

1. Системоформуючі (системоутворюючі), 
які підвищують силу внутрішніх зв’язків  
у системі і тим самим сприяють збільшенню її 

стійкості. Вплив системоутворюючих факторів 
призводить до виникнення системи, тобто акту-
алізації наявних суттєвих зв’язків, а також може 
проявлятися у появі нових зв’язків – ускладнення 
системи. До основних системоутворюючих фак-
торів відносять: контактну здатність; рефлекторні 
дії; здатність запам’ятовувати минулі ситуації 
(стан зовнішнього середовища та самої системи); 
спосіб оцінювати результат дій; прогностичну 
здатність; здатність отримувати знання як про 
навколишнє середовище, так і про саму систему.

Таблиця 3 
Чинники зовнішнього оточення нафтопереробного комплексу

Група факторів Напрями стратегічного аналізу
Зовнішні

Фактори, що визначають рівень 
основних макроекономічних  
індикаторів

рівень попиту та пропозиції на нафту та нафтопродукти;
рівень попиту та пропозиції на обладнання, матеріали та послуги; 
коливання валютних курсів; 
податкова політика.

Фактори, що визначають  
стабільність макрооточення

стабільність політичної ситуації; 
стабільність зовнішньоекономічної ситуації; 
стабільність економічного законодавства; 
рівень інфляції; 
митна політика держави.

Природні фактори погодно-кліматичні умови; 
геолого-промислові фактори об’єкта; 
гірничо-геологічні умови.

Географічні та інфраструктурні 
фактори

адміністративно-територіальне розміщення району робіт; 
віддаленість промислів від баз матеріально-технічного постачання; 
забезпеченість шляхами сполучення (дорогами); 
забезпеченість району об’єктами трубопровідної системи; 
енергозабезпеченість району робіт; 
водозабезпеченість об’єкта; 
забезпеченість місцевими будматеріалами та хімреагентами

Таблиця 4 
Чинники оцінки внутрішнього потенціалу нафтопереробного комплексу

Група факторів Напрями стратегічного аналізу
Внутрішні

Технологічні  
фактори

стан та технічні можливості основних засобів; 
техніко-економічні показники наявних техніки та технологій та параметри впроваджуваної 
техніки та технології.

Організаційні  
фактори

організаційно-правова форма; 
існуюча структура управління, чисельності та кваліфікації співробітників, їх окладів; 
визначеність цілей, інтересів та сценаріїв поведінки при нештатних ситуаціях; 
ефективність обліку та контролю за виробничими витратами; 
повнота та точність інформації про фінансовий стан та ділову репутацію партнерів.

Економічні  
фактори

ринкова вартість компанії; 
рентабельність інвестованого капіталу; 
темпи нарощування капітальної бази; 
продуктивність; 
кредиторська та дебіторська заборгованості.

Інноваційні  
фактори

існуюча система управління інноваційною діяльністю; 
широта впливу та масштабність інноваційних проектів; 
темпи здійснення інновацій; 
результативність та ефективність здійснюваних інноваційних проектів
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З аналізу наведеного переліку чинників можна 
дійти невтішного висновку у тому, що фізичний 
контакт визначає лише зв’язок нижчого рівня, 
рефлекторні дії виникають у разі певної організа-
ції, інші чинники є похідними функції управління 
системою. У реальній системі елементи, об’єднані 
провідним системоутворюючим фактором, є про-
дуктом взаємодії системоутворюючих факторів 
«нижчого» рівня; 

2. Системоруйнівні чинники сприяють ослаб- 
ленню чи розриву внутрішніх зв’язків системи. 
До них насамперед відносяться: зовнішні впливи; 
розвиток дисфункцій; зростання ентропії. Нафто-
переробний комплекс характеризується взаємо-
дією природних, технічних, економічних, орга-
нізаційних, соціальних, психологічних та інших 
умов, надають значний вплив на стійкість і ефек-
тивність роботи нафтопереробних підприємств. 
Ступінь впливу цих умов визначається низкою 
взаємопов’язаних факторів, що характеризуються 
динамічністю та неоднозначним впливом на кін-
цеві результати процесу виробництва та реалізації 
нафти та нафтопродуктів. Результат взаємодії цих 
факторів, як правило, важливіший для вирішення 
власних завдань комплексу, ніж внутрішній зміст 
та значення будь-якого з них, взятого окремо; тому 
до аналізу складних явищ необхідно підходити  
з погляду їхньої системної природи. І як будь-яка 
цілеспрямована система в основі своєї організації 

має фактори цілепокладання та доцільності, тобто 
здатності до вибору свого поведінки залежно від 
внутрішньо властивої (іманентної) мети та раціо- 
нальності – прагнення вибирати оптимальний 
шлях для досягнення мети. 

Висновки. У зв’язку з величезною соціаль-
ною значимістю нафтопереробних компаній та 
їх роллю у системі енергозабезпечення України 
підвищення стійкості функціонування є однією 
з основних проблем, що стоять перед органами 
публічного управління. Дана проблема не може 
бути вирішена тільки шляхом знаходження най-
кращої відповідності: збереження внутрішніх 
короткострокових факторів, а в сучасних умовах 
зовнішньої військової агресії потрібна оптиміза-
ція факторів довгострокового порядку. Саме тому 
інноваційний чинник стає основним у системі 
публічного управління сталим функціонуванням 
нафтопереробного комплексу. 

Роль держави в цьому випадку стає значущою  
і визначається широкомасштабним використанням 
методів ринкового впливу та розвитком ефективно 
діючих економіко-правових інститутів для стиму-
лювання та спонукання менеджменту нафтопере-
робних компаній до активних дій на ринку інно-
вацій. Необхідно відзначити, що в найближчій  
і довгостроковій перспективах максимізація інно-
ваційного чиннику стає вирішальною умовою ста-
лого розвитку нафтопереробного комплексу.
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Zalizniuk V. Р., Kolisnyk S. О. AN INNOVATIVE FACTOR OF PUBLIC MANAGEMENT  
OF SUSTAINABLE OPERATION OF THE OIL REFINING COMPLEX

The article develops theoretical approaches to determining the innovative factor of public management  
of sustainable operation of the oil refining complex, based on the interaction of innovation and the market,  
the use of innovation potential to adapt to modern external pressure requirements, and a methodology  
of systemic approach. blocks, such as the reproduction of oil resources, production, transportation and 
distribution of oil and oil products in the existing and dynamically changing conditions of the oil refining 
complex and the market, taking into account the geopolitical interests of Ukraine, its socio-environmental 
priorities. 

It is determined that the complex nature of innovations, their versatility, diversity of areas and methods  
of use determine the need for their classification. The variant of classification of innovations is considered, the 
use of which allows to evaluate them more fully and objectively, as well as to record their effectiveness more 
comprehensively and to determine the directions of the innovation process that require adjustment, support 
and adaptation. In addition, this classification helps to identify the heterogeneity of innovations and choose 
management methods for each of them, adequate to the characteristics of each innovation process. Sustainable 
development of the oil refining complex is determined by the stability of the set of individual components  
of its sectors and elements that affect it, each of which, in turn, is provided by a number of conditions. 

One of the main strategic tasks of public management of the oil refining complex is to increase the reliability 
and ensure the functioning of all its facilities and subsystems, failure of which can lead to negative consequences 
for refineries (direct losses, damages, etc.) and for the environment. environment (society, nature, etc.).  
Due to the huge social significance of oil refining companies and their role in the energy supply system  
of Ukraine, increasing the stability of operation is one of the main problems facing public authorities.

Key words: innovation factor, public administration, sustainable development, functioning of the oil refining 
complex.
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ,  
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

У статті проведено аналіз системи управління освітою в Україні. Описане нормативно-
правове поле, що регулює освітню діяльність в Україні. Визначені державні органи управління 
освітою. Описано Національну доктрину розвитку освіти України. Таким чином, Консти-
туція України, зазначені в статті закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють 
освітню діяльність в Україні, особливо Національна доктрина розвитку освіти України 
визначають основи державної політики у сфері освіти. Визначені пріоритетні напрямки 
державної політики розвитку системи освіти. Принципи управління освітою сформульовані 
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Державною національною програ-
мою «Освіта» (Україна ХХІ століття). Вони визначають стратегію розвитку вітчизняної 
вищої школи, виходять із перспективних завдань та визначальних тенденцій розвитку світо-
вої системи вищої освіти. У зв’язку з цим докладно розглянуто сутність управління освітою 
та принципи, відповідно до яких вона здійснюється. Крім сукупності принципів управлінської 
діяльності взагалі, педагогічна теорія та практика виробили певний набір власне принципів 
управління освітою як особливим видом соціальної діяльності. Зміст цих принципів визнача-
ється стратегічними цілями суспільства та держави, його спільною соціально-економічною 
політикою та політикою в галузі культури та освіти, зокрема. З іншого боку, ці принципи 
формуються з урахуванням визначальних світових тенденцій розвитку системи освіти. Про-
аналізовано та надано характеристику загальним принципам управління освітою, до яких 
належать принципи державності, демократичності, гласності, відкритості та регіональ-
ності управління. Також описані спеціальні принципи управління освітою, до яких належать 
суспільно-державний характер, децентралізація, демократизація, гуманізація, інтеграція, 
інноваційна спрямованість, компетентність та професіоналізм управління.

Ключові слова: управління освітою, освітня діяльність, принципи управління, система 
освіти, децентралізація.

Постановка проблеми. Організація управ-
ління освітою в Україні формується на основі 
державної політики щодо розвитку освіти. Метою 
цієї політики є «створення умов для розвитку осо-
бистості та творчої самореалізації кожного гро-
мадянина України, виховання покоління людей, 
здатних ефективно працювати та навчатися про-
тягом усього життя, зберігати та примножувати 
цінності національної культури та громадянського 
суспільства, розвивати та зміцнювати суверенну, 
незалежну, демократичну, соціальну та правову 
державу як невід’ємну складову європейської та 
світової спільноти» [1, с. 363].

Національна система освіти України функці-
онує та розвивається у складних умовах суттє-
вих суспільно-політичних та соціально-еконо-
мічних перетворень. Ці перетворення зумовлені, 
по-перше, здобуттям Україною незалежності, 
формуванням та становленням державності. 
По-друге, вони пов’язані з відмовою від тота-

літарної системи та комуністичної ідеології та 
переходом до демократичного правового ладу. 
По-третє, значною частиною зазначених пере-
творень стало формування ринкової економіки. 
Ці обставини призвели до серйозних зрушень  
у духовно-ціннісному просторі українського сус-
пільства, до певного переосмислення світогляд-
них позицій, моральних принципів та переконань.

Все це не могло не позначитися на стані 
освіти, на нових цілях та завданнях, які ставить 
перед нею суспільство. Зокрема, перехід до рин-
кової економіки зумовив необхідність підготовки 
фахівців у галузі менеджменту, маркетингу, бан-
ківської справи, обліку та аудиту, яка до цього 
часу в нашій країні не здійснювалася. Інтеграція 
України у світову спільноту зумовила формування 
у майбутніх спеціалістів нових знань та навичок у 
галузі зовнішньоекономічної діяльності та між-
народного права, оволодіння ними іноземними 
мовами. Водночас українські освітньо-педагогічні 
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новації відбуваються в контексті тих загально-
цивілізаційних трансформацій, які здійснюються 
завдяки поширенню нових педагогічних техноло-
гій, комп’ютерної техніки та усвідомленню необ-
хідності індивідуального особистісного розвитку 
людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Надаючи важливого значення ролі освіти, держава 
розробляє та прагне послідовно реалізовувати 
свою політику у цій сфері. За роки незалежності 
було сформовано необхідне нормативно-правове 
поле, що регулює освітню діяльність в Україні та 
відносини, що складаються у системі освіти. Воно 
утворене Конституцією України [2] та Законами 
України «Про освіту» [3], «Про професійно-тех-
нічну освіту» [4], «Про загальну середню освіту» 
[5], «Про вищу освіту» [6], рядом указів Прези-
дента України, постанов Верховної Ради та Кабі-
нету Міністрів.

Формування нормативно-правового поля освіти 
продовжується, у ньому активну участь беруть 
народні депутати, працівники Міністерства освіти 
і науки України, різних наукових, навчальних та 
державних установ та організацій. В даний час цей 
процес вступив у нову фазу, пов’язану з прискорен-
ням та узгодженням цього поля з документами та 
матеріалами Болонського процесу. Це має забезпе-
чити трансформацію української освіти відповідно 
до європейських та світових стандартів.

Стаття 11 Закону України «Про освіту» визна-
чає, що державними органами управління є [3]:

– Міністерство освіти та науки України;
– Міністерства та відомства України, які мають 

у своєму підпорядкуванні навчальні заклади;
– Вища атестаційна комісія України;
– Міністерство освіти та науки Автономної 

Республіки Крим;
– місцеві органи державної виконавчої влади 

та органи місцевого самоврядування та підпоряд-
ковані ним органи управління освітою.

В останні роки багато зроблено в галузі демо-
кратизації системи освіти та управління нею, у 
розробці вітчизняних підручників та створенні 
педагогічної преси, осучаснення змісту освіти, 
насамперед у соціально-гуманітарній сфері. Здо-
була державну підтримку практика варіативності 
мережі навчальних закладів та освітньо-профе-
сійних програм. Отримали свій розвиток і прак-
тичне втілення утвердження гуманістичних цін-
ностей освіти, її спрямованості на особистісний 
розвиток учнів і студентів.

Разом з тим, слід пам’ятати, що освіта – це кон-
сервативна система, нововведення у якій «прижи-

ваються» досить повільно. Тому все інноваційне, 
необхідне, сучасне, перевірене світовим досві-
дом, впроваджується послідовно, через кожні 
два, три, п’ять років. Як приклад можна навести 
тести, терміни навчання, методики оцінки знань, 
нові навчальні дисципліни та нові спеціальності. 
Приклад розвинених країн світу переконливо 
свідчить про те, що будь-які нововведення у сфері 
освіти потребують фундаментального обґрунту-
вання, практичної апробації та всебічної експери-
ментальної перевірки.

Таким чином, зберігаючи найкращі здобутки 
традиційної вітчизняної педагогіки, українська 
освіта продовжує розвиватися, набувати нових 
рис, що відповідають вимогам часу. Цей розви-
ток, як і розвиток нашого суспільства взагалі, не 
позбавлений труднощів та протиріч, проте його 
основні тенденції визначаються вимогами дина-
мізму та модернізації.

Усі розглянуті позитивні зрушення стали 
можливими завдяки реалізації цілої низки зако-
нів України та інших законодавчих актів Верхо-
вної Ради, виконання указів Президента України, 
постанов Кабінету Міністрів України, які регулю-
ють розвиток освітньої діяльності в нашій країні. 
Важливу роль у становленні національної сис-
теми освіти після здобуття незалежності України 
відіграли рішення Першого з’їзду освітян (1993) 
та Державна програма «Освіта» («Україна ХХІ 
століття») [7].

З метою реалізації висунутих завдань та визна-
чення стратегічних шляхів подальшого розвитку 
сфери освіти Міністерством освіти і науки України 
спільно з Академією педагогічних наук України за 
активної участі провідних науковців та педагогів 
було розроблено Національну доктрину розвитку 
освіти України, розглянуту та схвалену в цілому 
Другим з’їздом працівників освіти (2003 р.). Про-
ект Доктрини був опублікований і став предметом 
широкого обговорення і неодноразово доопрацьо-
вувався. У його обговоренні взяли участь широкі 
кола громадськості, зокрема народні депутати 
України, насамперед члени Комітету Верховної 
Ради України з питань науки та освіти, представ-
ники цілої низки фракцій, численний педагогічний 
корпус. Доктрина визначає напрями подальшого 
розвитку на наступні 25 років, тобто на час природ-
ної зміни поколінь, і має узагальнюючий характер.

Пріоритетними напрямами державної політики 
розвитку системи освіти визначено [1, с. 363–364]:

– особистісна орієнтація освіти;
– формування національних та загальнолюд-

ських цінностей;
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– створення для громадян рівних можливостей 
здобуття освіти;

– постійне підвищення якості освіти, онов-
лення її змісту та форм організації навчально-
виховного процесу;

– розвиток системи безперервної освіти та 
освіти протягом усього життя;

– пропаганда здорового способу життя;
– розширення україномовного освітнього про-

стору;
– забезпечення освітніх потреб національних 

меншин;
– забезпечення економічних та соціальних 

гарантій для професійної самореалізації педаго-
гічних, науково-педагогічних працівників, підви-
щення їхнього соціального статусу;

– розвиток дошкільної, позашкільної, загаль-
ної середньої освіти у сільській місцевості та про-
фесійно-технічної освіти;

– органічне поєднання освіти та науки, розви-
ток педагогічної та психологічної науки, дистан-
ційної освіти;

– впровадження освітніх інновацій, інформа-
ційних технологій;

– створення промисловості сучасних засобів 
навчання та виховання, повне забезпечення ними 
навчальних закладів;

– створення ринку освітніх послуг та його нау-
ково-методичного забезпечення;

– інтеграція вітчизняної освіти у європейський 
та світовий освітні простори.

Постановка завдання. Практична реалізація 
державної політики у галузі освіти, науково-мето-
дичне та оперативне управління діяльністю галузі 
та її розвитком здійснюються Міністерством освіти 
і науки України, а у регіонах – управліннями освіти 
та науки обласних державних адміністрацій та від-
повідними управліннями або відділами виконав-
чих комітетів органів місцевого самоврядування.

Щоправда, управління вищою школою в Україні 
традиційно зосереджено у кількох галузевих мініс-
терствах (вищі навчальні заклади галузі охорони 
здоров’я, аграрної політики, внутрішніх справ тощо). 
Проте останнім часом зв’язки цих вузів з Міністер-
ством освіти і науки зміцніли, і ця співпраця має 
розвиватися для забезпечення цілісності національ-
ного освітнього простору, єдності критеріїв оцінки 
навчально-виховного процесу, підвищення загальної 
якості підготовки фахівців на рівні високих вимог 
ХХI століття та їхньої конкурентоспроможності на 
європейському та світовому ринку праці.

Зміцненню цих плідних зв’язків та підви-
щенню їхньої ролі у розвитку системи вищої 

школи служить цілий ряд об’єктивних факторів. 
Серед них відзначимо такі:

– розробка під егідою Міністерства освіти та 
науки державних стандартів вищої освіти;

– робота атестаційної колегії, що розглядає 
питання присвоєння вчених звань професорів та 
доцентів;

– інтеграція низки військових вузів з цивіль-
ними та запровадження комбінованих форм під-
готовки «студент-курсант».

Дещо слабкіше державне управління здій-
снюється у сфері діяльності навчальних закладів 
недержавної форми власності. Внаслідок цього 
часто у них якість навчання та виховання, надання 
інших освітніх послуг не відповідає державним 
стандартам, у тому числі внаслідок незадовіль-
ного кадрового та матеріально-технічного забез-
печення. На жаль, іноді це стосується і численних 
філій державних вузів, відкритих сьогодні майже 
в кожному районному центрі.

Наразі Міністерство освіти і науки України пере-
глядає раніше видані навчальним закладам усіх форм 
власності ліцензії на провадження освітньої діяль-
ності, здійснюючи перевірку виконання ліцензійних 
вимог. При цьому ретельно аналізується доцільність 
існування того чи іншого вишу чи філії з урахуван-
ням дійсних потреб регіону у кадрах відповідних 
спеціалістів. Проте єдиним критерієм має бути якість 
освіти, а не форма власності навчального закладу.

Метою статті є аналіз сутності, основних 
понять та характеристик системи управління осві-
тою в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Представляючи собою складний та надзвичайно 
важливий соціальний інститут, система освіти зна-
чною мірою виконує структуротворчу функцію  
у процесі функціонування та розвитку суспільства. 
Адже саме вона забезпечує необхідну підготовку 
підростаючих поколінь до успішного життя та діяль-
ності в умовах цього суспільства відповідно до зви-
чаїв, правових та моральних норм, культурно-істо-
ричних традицій, ціннісних ідеалів та орієнтацій.

Тому управління системою освіти є одним із 
найважливіших завдань суспільства та функцій 
держави. Від змісту та характеру виконання управ-
лінських функцій у сфері освіти істотно залежать 
як рівень освіти та виховання молоді, її професій-
ної компетенції та загальної культури, духовності, 
моральних принципів та переконань, так і самі 
процеси формування та реалізація стратегічних 
напрямів політичного та соціально-економічного 
розвитку суспільства. Отже, зрештою, управління 
освітою впливає і на добробут населення.
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Це становище набуває особливої значущості, 
коли йдеться про систему вищої освіти. Саме 
вищі навчальні заклади формують кадрове забез-
печення стратегії розвитку держави. Саме їхні 
випускники становлять національну політичну, 
науково-технічну та творчу еліту суспільства. 
Саме представники цієї еліти значною мірою 
визначають стратегічні цілі та напрямки суспіль-
ного розвитку. Вони своїм впливом на людей, 
своєю організаторською та практичною діяль-
ністю забезпечують можливість успішного досяг-
нення цих цілей. Від їх діяльності залежить і 
подальший розвиток самої системи освіти.

Оскільки управління освітою є одним із видів 
соціального управління взагалі, його організація 
та практичне здійснення повинні виходити з осно-
вних принципів управлінської діяльності. Резуль-
тати її аналізу дозволяють виділити у загальній 
сукупності цих принципів два їх характерні види: 
загальнометодологічні принципи управлінської 
діяльності та специфічні принципи управлінської 
діяльності.

До загальнометодологічних відносять прин-
ципи системності управління, його цілісності, 
інтегрованості, головної ланки, діалектичної 
суперечності та каузальності.

До специфічних відносять принципи моральної 
домінанти та відповідності управління правовим 
нормам, принципи послідовності, обов’язковості, 
справедливості та гуманності управління.

Принципи управління освітою зазвичай зако-
нодавчо закріплюються у конституції країни, її 
законах та інших нормативно-правових докумен-
тах та конкретизуються при визначенні цілей, 
способів та засобів управління та практичного 
його реалізації в процесі організації управління 
окремими галузями та напрямками системи 
освіти, навчальними закладами, їх підрозділами 
чи різними компонентами навчально-виховного 
процесу

Так, на думку Р. Акоффа, найбільшого сучас-
ного фахівця в галузі управління, «освіта сис-
темної ери має бути заснована не на розподілі 
навчального матеріалу всередині жорстко регла-
ментованих уроків, а на розвитку в учнях бажання 
вчитися та здатності його задовольняти». Він 
переконаний, що «освіта системної епохи має 
індивідуально підходити до кожного учня, всіляко 
зберігаючи його особистісні засади і пристосову-
ючись до нього» [8, с. 193].

Нині у системі вищої освіти України, залежно 
від форми власності, склалися два основні типи 
вищих учбових закладів – державні та недер-

жавні. Звичайно, принципи управління освітою 
у вузах кожного з цих типів різняться. Однак 
усі вони діють відповідно до Конституції Укра-
їни, Законів України «Про освіту» та «Про вищу 
освіту», а також нормативних актів Міністерства 
освіти і науки України. Зокрема, кожен виш пови-
нен мати державну ліцензію на підготовку фахів-
ців того чи іншого профілю. У ліцензії вказується 
структура спеціальностей та максимально допус-
тима чисельність студентів за кожною з них.

Крім того, кожен ВНЗ самостійно розробляє 
та приймає Статут та Концепцію освітньої діяль-
ності, в яких визначаються цілі, завдання та основні 
напрямки його діяльності та принципи управління 
цією діяльністю. Щодо освітньої діяльності ці прин-
ципи можна поділити на загальні та спеціальні.

До загальних принципів управління освітою 
належать принципи державності, демократич-
ності, гласності, відкритості та регіональності 
управління. Розглянемо їх докладніше.

1. Принцип державності означає, що розвиток 
освіти взагалі та кожного вишу, зокрема, здій-
снюється на планових засадах, а фінансування їх 
діяльності – за рахунок державного бюджету. При 
цьому допускається використання інших джерел, 
у тому числі платного надання освітніх послуг, 
спонсорських внесків тощо. Принцип держав-
ності передбачає також забезпечення якості підго-
товки фахівців відповідно до державних стандар-
тів освіти з кожної спеціальності. Вони включають 
освітньо-професійну програму (ОПП) та освіт-
ньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ). ОПП 
встановлює найдоцільніші сфери професійної 
діяльності майбутнього спеціаліста, а ОКХ визна-
чає перелік тих вимог до професійної компетенції 
фахівця, які забезпечують можливість успішного 
провадження ним відповідних видів діяльності. 
На основі ОПП та ОКХ розробляється навчаль-
ний план спеціальності.

2. Принцип демократичності означає, що 
управління освітою та кожним вищим навчаль-
ним закладом здійснюється на засадах поєднання 
громадського самоврядування з владною верти-
каллю та єдиноначальністю ректора, який має 
всю повноту влади, передбачену законами Укра-
їни та Статутом вузу. На основі цього принципу 
призначення ректора провадиться Міністерством 
освіти і науки України шляхом укладання з ним 
контракту з урахуванням рекомендації Ради ВНЗ. 
При організації управління освітньою та іншою 
діяльністю вузу ректор зобов’язаний узгоджувати 
основні питання з Вченою радою та Радою трудо-
вого колективу, перед якими він щорічно звітує.
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3. Принцип гласності управління означає, що 
питання, що виносяться на засідання Вченої ради, 
попередньо подаються для загального ознайом-
лення, і будь-який викладач чи інший працівник 
ВНЗ може взяти участь у їх обговоренні.

Крім того, рішення, які приймає Вчена рада 
вузу за основними напрямками його діяльності, 
повідомляються викладачам та співробітникам на 
засіданнях кафедр та рад факультетів. Вони також 
доводяться до відома колективу вузу через багато-
тиражний друк, оголошення та іншими способами.

4. Принцип відкритості управління означає, 
що обговорення всіх питань, пов’язаних із розпо-
ділом навчального навантаження та інших видів 
навчальних доручень, з прийомом на роботу, 
проходженням за конкурсом та звільненням, з 
поданням до наукових звань, обговоренням дис-
ертаційних робіт тощо, здійснюється відкрито на 
засіданнях кафедр та радах факультетів. Це сприяє 
запобіганню формування несприятливої психо-
логічної атмосфери, можливості появи інтриг та 
конфліктних ситуацій.

5. Принцип регіональності означає, по-перше, 
що управління всією освітньою діяльністю вишу 
виходить з пріоритетності кадрового забезпе-
чення потреб регіону. По-друге, при організації 
навчально-виховного процесу, інших видів діяль-
ності та управління ними враховуються рішення 
та рекомендації місцевих органів державної влади 
та місцевого самоврядування, зокрема головного 
управління освіти та науки обласної державної 
адміністрації.

До спеціальних принципів управління осві-
тою належать його суспільно-державний харак-
тер, децентралізація, демократизація, гуманізація, 
інтеграція, інноваційна спрямованість, компе-
тентність та професіоналізм управління. Розгля-
немо докладніше суть цих принципів.

1. Суспільно-державний характер управління 
полягає в тому, що відповідно до свого конститу-
ційного права участь у ньому можуть брати люди, 
зацікавлені у забезпеченні належного навчання та 
виховання підростаючих поколінь, у високоякіс-
ній підготовці конкурентоспроможних фахівців 
для національної економіки, науки та культури. 
Іншими словами, це люди, які щиро зацікавлені 
у розвитку вітчизняної системи освіти. Їх інтерес 
реалізується за допомогою участі у роботі рад 
шкіл, органів управління освітою при місцевих 
радах, опікунських радах, фондах та товариствах, 
у благодійних та інших громадських організаціях. 
Державний характер управління здійснює Мініс-
терство освіти і науки України, що реалізує дер-

жавну політику в галузі освіти, загальну стратегію 
її розвитку та науково-методичне забезпечення.

Вищим громадським органом управління осві-
тою є Всеукраїнський з’їзд працівників освіти, 
який скликається Радою освіти, що обирається 
з’їздом.

2. Децентралізація управління освітою перед-
бачає подолання командно-адміністративного 
стилю керівництва, широке делегування повно-
важень по вертикалі донизу, розширення акаде-
мічної автономії вищих навчальних закладів та 
прав їх підрозділів. Одночасно принцип децен-
тралізації полягає у підвищенні ролі та роз-
ширенні прав громадських рад шкіл та інших 
громадських організацій, вчених рад вузів та 
факультетів та їх участі в управлінні діяльністю 
навчальних закладів.

3. Демократизація управління освітою полягає 
в тому, що кожен орган системи управління осві-
тою, керівники кожного вишу або його підрозділи 
повинні у своїй діяльності виходити з нового, 
демократичного стилю керівництва. В основі 
цього стилю лежать глибока повага до особис-
тості педагога та до особистості учня, довіра та 
орієнтація на самоорганізацію та самоврядування 
особистості та колективу.

Цей принцип виступає безпосереднім відобра-
женням загальних процесів демократизації сус-
пільного життя в Україні та спрямований на підви-
щення ролі педагогічних колективів та широкого 
загалу в управлінні системою освіти, у виборі 
стратегічних напрямів її розвитку. Він передбачає 
розширення колегіальності підготовки та при-
йняття рішень, гласність управління, вивчення та 
облік громадської думки, об’єктивність та спра-
ведливість оцінки кожного працівника та його 
діяльності з погляду реального внеску у спільну 
справу, що забезпечує дійсну участь в управлінні 
навчальним закладом.

4. Гуманізація управління освітою полягає  
у забезпеченні особистісної орієнтації навчально-
виховного процесу, у формуванні розуміння осо-
бистості людини як найвищої цінності та непо-
вторної індивідуальності. Цей принцип виходить 
із поважного ставлення керівників до підлеглих, 
неухильного дотримання норм педагогічної етики 
та етики ділового спілкування. Він передбачає 
також розподіл обов’язків з урахуванням здібнос-
тей та можливостей кожної людини та створення 
максимально сприятливих умов для можливості 
розкриття її творчого потенціалу на благо самої 
людини, навчального закладу та студентів, усієї 
вітчизняної системи освіти.
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5. Інтеграція управління освітою спрямована на 
подолання кризи вітчизняної системи освіти, на її 
входження до європейського та світового освітнього 
простору. Метою інтеграції є, по-перше, забезпе-
чення мобільності студентів та викладачів та висо-
кої конкурентоспроможності випускників на між-
народному ринку праці. Тому Міністерство освіти і 
науки України та самі ВНЗ активно розвивають між-
народне співробітництво з провідними університе-
тами світу на основі спільних наукових досліджень, 
науково-методичної роботи, розробки та впрова-
дження прогресивних педагогічних технологій. Ця 
діяльність дозволяє, по-перше, покращити матері-
альну базу навчальних закладів та зміст освіти за 
рахунок використання передового досвіду.

По-друге, мета інтеграції управління освітою, 
як і всього навчально-виховного процесу, полягає 
у подоланні певної його фрагментарності та у фор-
муванні у студентів цілісного уявлення про світ та 
своє місце в ньому, у прищепленні їм почуття осо-
бистої відповідальності за можливі наслідки своєї 
професійної діяльності.

6. Інноваційна спрямованість управління осві-
тою виходить зі стрімкого наростання обсягів 
інформації та прискорення науково-технічного 
прогресу. Вона передбачає наявність у керівни-
ків галузі, навчальних закладів та їх підрозді-
лів розвинених прогностичних здібностей, що 
дозволяють їм своєчасно виявляти перспективні 
тенденції та напрями розвитку науки та техніки, 
появу нових галузей суспільного виробництва. Це 
сприяє їхній готовності організовувати виперед-
жальну підготовку кадрів за новими спеціальнос-
тями, які могли б розробляти та успішно застосо-
вувати перспективні високі технології, сприяти 

подальшому розвитку науково-технічного про-
гресу. Водночас, цей принцип покликаний забез-
печити формування інноваційної спрямованості 
мислення студентів.

7. Компетентність та професіоналізм управ-
ління освітою означають високу професійну, 
педагогічну та управлінську компетентність 
керівників та апарату управління галуззю, вузами 
та іншими організаціями та установами системи 
освіти. Водночас, цей принцип передбачає їхню 
високу загальну, професійну та управлінську 
культуру наявність чітких світоглядних позицій, 
моральних принципів та переконань, високий 
рівень розвитку особистісних якостей. В умо-
вах ринкової економіки професіоналізм вимагає 
від керівників також постійного самонавчання, 
самовиховання та самовдосконалення, уміння  
з системних позицій оцінювати складні проблемні 
ситуації та знаходити оптимальні шляхи їх вирі-
шення. Сучасний керівник повинен мати вміння 
орієнтуватися в умовах інформаційної невизначе-
ності, ризику та дефіциту часу. Він повинен уміти 
швидко приймати рішення і бути готовим нести 
особисту відповідальність за можливі наслідки.

Висновки. Організація та практичне здійснення 
управління освітою на основі розглянутих прин-
ципів виступають найважливішою передумовою 
успішного функціонування та розвитку вітчизня-
них вишів та галузі в цілому відповідно до страте-
гічних цілей держави та суспільства. А це означає, 
що Україна отримає можливість підготовки висо-
кокваліфікованих спеціалістів нової генерації, здат-
них забезпечити її реальне соціально-економічне 
та духовне відродження та успішний вихід на магі-
стральні шляхи розвитку людської цивілізації.
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Zakhorolska V. M. MANAGEMENT EDUCATION IN UKRAINE: ESSENCE, BASIC CONCEPTS 
AND DESCRIPTIONS

In the article the analysis of education management system by education in Ukraine is carried out.  
The legal field that regulates educational activity in Ukraine is described as well as certain public organs  
of management education. The National doctrine of development of formation of Ukraine is described. Thus,  
the Constitution of Ukraine, laws and other legal acts that regulate educational activity in Ukraine are mentioned  
in the article, especially National doctrine of development of formation of Ukraine which determines the grounds 
of public policy in the field of education. Certain priority directions of public policy of development of the system  
of education. Principles of management education are set forth by Laws of Ukraine «About Education», «About 
Higher Education» and State national programme «Education» (Ukraine of the 21st century). They determine 
the strategy of development of national high school, come out of the perspective tasks and qualificator 
progress of the world system of higher education trends. Essence of management education and principles 
are thoroughly considered in this regard. Apart from general principles of administrative activity in general 
a pedagogical theory and practice produced a certain set of relevant principles of education management 
as the special type of social activity. On the other hand, these principles are formed considering qualificator 
world progress of the system of education trends. The general principles are analyzed and described, including 
the principle openness, publicity and openness. The special principles of education management are also 
described, some of them being public character, decentralization, human integration, innovative orientation 
competence and professional management.

Key  words: management, educational activity, management principles, system of education, decentralization, 
education.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ  
В ПОСЛУГАХ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

У даній статті наведено аналітичний огляд міжнародних підходів процесів прогнозу-
вання потреб населення в медичних послугах. Авторами зазначена важливість визначення 
подібної методики прогнозування у сфері охорони здоров’я на державному рівні, особливо 
під час процесів планування державного бюджету. Адже витрати на охорону здоров’я  
у порівнянні з національними доходами продовжують істотно зростати у більшості розви-
нутих країн світу – як абсолютно, так і відносно. В результаті аналізу зарубіжного досвіду, 
авторами загострено увагу на тому, що прогнозування системи охорони здоров’я вимагає 
надійних даних, інформації та відповідних аналітичних інструментів для прогнозування кон-
кретних умов або екстреної ситуації. Охорона здоров’я – це сфера суспільної діяльності, що 
постійно розвивається, і завдяки технологіям вона дуже швидко трансформується щодня. 
Зростання та розширення попиту на медичні послуги представляють собою як можливості, 
так і загрози. У статті неодноразово наголошується на тому, що фактично не існує єдиного 
підходу до прогнозування потреб системи охорони здоров’я, тому часто використовуються 
різні методи прогнозування сукупностей або специфічних умов даних систем. У свою чергу, 
інструменти прогнозування потреб системи охорони здоров’я дозволяють особам, які при-
ймають рішення, аналізувати тенденції стану здоров’я населення; визначати вплив різних 
заходів і приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації програм та національних політик. 
Аналіз літератури показав, що методи прогнозування охорони здоров’я повинні використо-
вуватись як при прогнозуванні потреб у медичних послугах, так і у формуванні національ-
них політик у сфері охорони здоров’я. Використання правильних інструментів прогнозування 
може допомогти керівникам у сфері охорони здоров’я ефективно планувати зміни у відповід-
ності до суспільних потреб. У висновку керівникам системи охорони здоров’я рекомендовано 
усвідомити, що прогнозування медичних послуг є неточною наукою, тому задля оптимальних 
результатів їм необхідно розвивати здатність інтерпретувати аналітичні дані на основі  
в тому числі власного попереднього управлінського досвіду.

Ключові слова: система охорони здоров’я, медичні послуги, державне регулювання, методи 
прогнозування, аналіз даних, заклади охорони здоров’я.

Постановка проблеми. Коли мова йде про 
охорону здоров’я, то потрібна інформація може 
виявитися життєво важливою для забезпечення 
належних догляду, препаратів та послуг тим, 
хто це потребує. Є населення із своїми очікуван-
нями, і держава із своїми можливостями. Держава 
регулює бюджетні видатки на систему охорони 
здоров’я шляхом прогнозування потреб насе-
лення у медичних послугах на наступний фінан-
совий рік, проте кожна держава здійснює таке 
планування за своєю особливою методологією.

В рамках впровадження реформи охорони 
здоров’я всі країни стикаються з неминучою 
проблемою – узгодити потреби в сфері охорони 
здоров’я та попит на медичні послуги з наявними 

ресурсами. Жодна країна в світі не може забезпе-
чити всі можливі послуги для всіх громадян без 
обмежень у кількості та якості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання прогнозування охорони здоров’я у своїх 
працях досліджували такі науковці, як Бауер, 
Старк, Молд, Швайкерт, Макрідакіс, Тетлок, 
Гарднер та інші.

Мета дослідження полягає в огляді процесів 
прогнозування потреб населення України в медич-
них послугах.

Основне завдання дослідження – опрацювати 
та розкрити теоретичні підходи процесів прогно-
зування потреб населення в медичних послугах  
у науковій літературі.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одна з найскладніших проблем будь-якої системи 
управління – передбачити майбутнє і віднайти 
ефективні рішення в умовах невизначеності, і сис-
тема охорони здоров’я не є виключенням [20]. Про-
гнозування – це об’єктивне імовірнісне судження 
про динаміку його найважливіших характерис-
тик та їх альтернативні варіанти за умови певних 
припущень. Мета прогнозу полягає у визначенні 
найбільш вірогідних оцінок стану кон’юнктури 
у майбутньому. Основним завданням прогнозу  
є визначення тенденцій розвитку факторів, що впли-
вають на ринок протягом певного майбутнього часу. 
Прогнозування потреб у медичних послугах, як і будь-
яке інше прогнозування, підпорядковане імовірніс-
ним законам, має випадковий характер. Існує чимало 
методів визначення потреб у медичних послугах. 
Аналіз наукової літератури показує, що обираючи той 
чи інший спосіб прогнозування, варто дотримуватись 
певної послідовності: 1. Вибір горизонту прогно-
зування. 2. Визначення параметрів прогнозування.  
3. Вибір методів прогнозування. 4. Проведення розра-
хунків прогнозних параметрів. 5. Інтерпретація про-
гнозу [21]. Адже, отримання корисних даних може 
допомогти не лише покращити якість лікування, яку 
отримують пацієнти, а і власне політику розвитку 
системи охорони здоров’я в країні. Проведемо аналіз 
різних підходів прогнозування в науковій літературі. 

Як вважає Бауер [1], лідери повинні зробити великі 
дослідження, щоб вийти за межі простого перед- 
бачення і дійти до прогнозування. Армстронг [2] 
стверджує, що прогнозування стану охорони здоров’я 
вимагає надійних даних, інформації та відповідних 
аналітичних інструментів для прогнозування кон-
кретних умов стану здоров’я або екстреної ситуації. 
Критичним елементом планування та процесу впро-
вадження запланованого Соірі і Рейдпат [3] визнача-
ють «майбутні події, засновані на передбаченні, отри-
мані через систематичний процес або інтуїтивно». 
Дослідження вказують на можливість створення 
короткострокових і довгострокових планів для задо-
волення потреб клієнтів і оптимізації операцій, що 
значною мірою залежать від своєчасності та якості 
отримання інформаційних даних та їх аналізу. Най-
простіші прогнози відбуваються в стабільних умовах, 
де є багато даних. Ці дані, як правило, складаються 
з «історичних даних», останніх подій, та інформації 
про тенденції, яка може бути використана для «про-
ектування» майбутніх впливів та результатів [4].

У процесі прийняття рішень прогнозами можна 
вважати джерело, в якому зібрані дані можуть або 
збільшити, або перешкодити виживанню орга-
нізації. У сфері охорони здоров’я вирішальним  

є використання правильної інформації. Оскільки 
існують кілька методів прогнозування, лідери 
охорони здоров’я повинні серйозно розглянути, 
який підхід забезпечить їм найкращу інформацію, 
і правильне керівництво для успішного впровад- 
ження цієї інформації [5]. 

Чим більше люди розглядають майбутні мож-
ливості, тим краще вони стануть створювати і реа-
лізовувати плани дій [6]. Імовірно, кожна людина 
буде складати один чи інший план щодо своїх май-
бутніх прагнень, і прийняте рішення буде базува-
тися на тому, що вони дізналися з отриманої інфор-
мації. Аналогічно, практично кожне рішення, яке 
лідери роблять сьогодні, ґрунтується на певному 
передбаченні. Проведення прогнозів є необхідним 
для спроможності керівника прогнозувати тенден-
ції, які впливають на успішні операції організації 
в майбутньому. Враховуючи, що всі управлінські 
рішення залежать від зібраних даних, необхідно 
використовувати правильні методи прогнозування, 
щоб допомогти їм визначитися.

Кожне рішення, що приймається, значною мірою 
залежить від зібраної інформації; це означає, що 
лідери повинні ретельно розглянути, який метод 
прогнозування надасть їм необхідну інформацію. 
Якість інструментів прогнозування впливає на здат-
ність лідера збирати адекватні припущення щодо 
майбутніх потреб та тенденцій організації [7]. Сехрі 
вважає, що чим ближче майбутня інформація нага-
дує минуле, тим точніше прогнозується, що дослі-
джено [8]. Залежно від точності зібраних даних, 
лідери у прогнозуванні можуть більш ефективно 
формулювати стратегії для подолання більшості 
викликів і наближення організації до досягнення 
успіхів у майбутньому. Тетлок і Гарднер [9] реко-
мендують шукати відповіді на питання, які мають 
значення; де за зусилля виплачується найбільша 
нагорода і, таким чином, непередбачуване стає 
потенційно передбачуваним. Чим більше виявлено, 
тим точнішими будуть прогнози. 

Сфера охорони здоров’я – це сфера суспільної 
діяльності, що постійно розвивається, і завдяки 
технологіям вона дуже швидко трансформу-
ється щодня. Зростання та розширення медичних 
послуг, щоб не відставати від вимог, представля-
ють як можливості, так і загрози. Не існує єди-
ного підходу до прогнозування стану здоров’я, 
тому часто використовуються різні методи про-
гнозування сукупностей або специфічних умов 
здоров’я. Правильні інструменти прогнозування 
виявляються цінними при прогнозуванні майбут-
ніх подій у сфері охорони здоров’я або ситуацій, 
таких як вимоги до медичних послуг та потреб  
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у сфері охорони здоров’я. Старк, Молд і Швайкерт 
описують методи прогнозування як алгоритм, 
який визначає прогнози на основі ідентифікованих 
бізнес-драйверів, факторів впливу та бізнес-обме-
жень [7]. Старк та ін. додають рішення, пов’язані 
з категоріями, включаючи причинно-наслідковий 
характер для довгострокових прогнозів, таких 
як дохід і обсяг пацієнта; часові ряди для корот-
кострокових прогнозів; ставки відшкодування;  
а також судження або найкращий вибір. 

Інструменти прогнозування системи охорони 
здоров’я дозволяють особам, які приймають 
рішення, аналізувати тенденції стану здоров’я 
населення; визначати вплив різних заходів і при-
ймати обґрунтовані рішення щодо реалізації 
програми та політики [10]. Будучи управлінцем 
у сфері охорони здоров’я, треба навчитися ефек-
тивно використовувати засоби прогнозування. 
Інструменти прогнозування могли б розкрити 
інформацію, яка дозволяє надавачам медичних 
послуг вживати відповідних пом’якшувальних 
заходів для мінімізації ризиків та управління 
попитом. Старк, Молд і Швайкерт класифікують 
це як причинно-наслідковий вплив, оскільки він 
стосується довгострокових прогнозів і постановки 
цілей. Керівники закладів охорони здоров’я щодня 
приймають критичні рішення, головним чином 
на основі суб’єктивного досвіду та судження; 
включаючи вимоги щодо планування, організа-
ційні перерозподіли та розподіл фінансування 
та ресурси для задоволення попиту на медичні 
послуги. Ці рішення узгоджуються з поєднанням 
категорій Старкa, Молдa і Швайкертa, які вико-
ристовуються, щоб допомогти лідерам прийняти 
найкращі рішення. Тетлок і Гарднер рекоменду-
ють не ставати надмірно впевненими в даних, які 
можуть включати помилки, а скоріше заради пра-
вильного балансу між розсудливістю і рішучістю, 
щоб уникнути помилок передбачення. 

Прогнозування слід вважати мистецтвом, а не 
наукою для передбачення майбутніх подій. Оскільки 
потреби в прогнозуванні змінюються, рідко існує 
один вищий метод, який найкраще працює для кож-
ної організації в кожній конкретній ситуації. Те, що 
працює для одного агентства, може виявитися ката-
строфічним у іншому [4]. Прогнози рідко ідеальні. 
Реальність така, що зовнішні фактори, які не можуть 
бути передбачені або контрольовані, часто вплива-
ють на прогноз [4]. Наприклад, статистичні методи 
часто провалюються, оскільки історичні дані, які 
не повністю використані, можуть призвести до 
суб’єктивності, вибірковості, упереджень і невід-
повідностей у використанні інформації [11]. Тетлок  

і Гарднер рекомендують, щоб лідери прагнули від-
різнити стільки сумнівів, скільки це дозволить про-
блема. Вони мають прагнути до розуміння того, що 
інформація може бути не такою інформативною або 
навіть корисною.

Макрідакіс стверджує, що відсутність даних,  
з яких вибудовується логічна послідовність, створю-
ють проблеми з корелюванням різних взаємозв’язків 
між ініціативами, такими як зміни способу життя 
для припинення куріння, поліпшення дієти, зни-
ження споживання алкоголю і збільшення вправ. 
Варам та Вейнер вважають, що є переваги і пастки 
для прогнозування. Незважаючи на наявність інно-
ваційних стратегій вдосконалення догляду за хво-
рими, підводні камені, такі як загострені диспропор-
ції в здоров’ї, неефективні пропаговані винаходи; 
також існують відсутність прозорості та недалекість 
передбачень у часі. Всі члени команди повинні 
активно брати участь у зборі даних, необхідних для 
прийняття найбільш точних рішень. Тетлок і Гард-
нер припускають, що великий ступінь невизначе-
ності – це кращий прогнозувальник, якого ви могли 
б коли-небудь побажати. 

Вінсент С. працював над розробкою сертифі-
кованого природокористування в лікарняних та 
амбулаторних відділеннях гемодіалізу. Їх завдан-
ням було визначити ступінь впровадження систем 
екологічного менеджменту в лікарняних підрозді-
лах та амбулаторному гемодіалізі в системі націо-
нальної охорони здоров’я Іспанії, щоб забезпечити 
групу референс-центрів з управління природо-
користуванням у цій діяльності у сфері охорони 
здоров’я [3]. Ніколас і Близнаков вивчали питання 
управління лікарняними технологіями, в клініч-
ній інженерії [4]. Вони зазначили, що медичні 
пристрої використовуються сьогодні практично 
в кожному процесі надання медичної допомоги,  
а спектр і складність питань, які можуть виник-
нути в результаті їх використання, дуже різнома-
нітні. Ахаялімудін і Осман працювали над менедж-
ментом катастроф: знання, ставлення та практика 
невідкладної сестринської справи та медичного 
персоналу закладів охорони здоров’я Східного 
узбережжя Малайзії [5]. Лі вивчав конкурентну 
стратегію успішного управління національним уні-
верситетським госпіталем в Республіці Корея [6]. 
Його дослідження надає інформацію для спри-
яння у прийнятті рішень керівникам і персоналу 
національних університетських лікарень шляхом 
аналізу їх фінансової звітності. Зепеда, Ньяга, Янг 
працювали над управлінням ризиком ланцюга 
постачання та інвентаризації лікарні та наслідками 
системної приналежності [7]. Вони досліджували 
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вплив горизонтальних міжорганізаційних заходів 
на витрати інвентаризації для лікарень, які стика-
ються з двома ключовими екологічними умовами, 
а саме інфраструктурою логістичних послуг, де 
розташований заклад охорони здоров’я, і невизна-
ченістю попиту на клінічні вимоги, які виникають 
у ньому. Сабапаті і Бхардваж намагалися вста-
новити цілі в управлінні випадками пошкоджень 
верхніх кінцівок [8].

Тетлок, Гарднер та ін. працювали над моделлю 
прогнозування дискримінантного аналізу резуль-
татів вагітності в першому триместрі, розробле-
ної при нагляді за 9 963 пацієнтками з безпліддям 
після екстракорпорального запліднення [9]. Ніко-
лопоулос та ін. вивчали питання прогнозування 
фірмових лікарських засобів та генериків [10]. 
Вони прогнозували фармацевтичні часові ряди 
Великобританії до і після закінчення терміну дії 
патенту. Вони прогнозували кількість одиниць 
фірмових форм лікарських засобів і генериків, та 
висловили припущення, що вона стає все більш 
важливою через їхню величезну ринкову вартість 
і обмежену кількість нових популярних препа-
ратів, а також накладені витрати на національні 
системи охорони здоров’я. Афілат та ін. вивчали 
потік відділень невідкладної допомоги з новою 
практичною класифікацією пацієнтів і прогно-
зуванням щоденної відвідуваності [11]. Відділ 
швидкої медичної допомоги (ЕД) став головною 
точкою входу пацієнта в сучасні заклади охорони 
здоров’я, що викликало часту переповненість. 
Таким чином, керівники лікарень все частіше при-
діляють увагу ЕД, щоб забезпечити кращу якість 
обслуговування пацієнтів. Одним з ключових еле-
ментів для гарної стратегії управління є прогно-
зування попиту. У цьому випадку прогнозування 
потоку пацієнтів, що допоможе особам, що при-
ймають рішення, оптимізувати розподіл людських 
(лікарів, медсестер і т.д.) та матеріальних ресур-
сів (ліжок, коробок і т.д.). Основний інтерес цього 
дослідження полягає в прогнозуванні щоденної 
відвідуваності відділення невідкладної допомоги.

Лаан та ін. вивчали прогноз попиту та пла-
нування порядку гуманітарної логістики, що 
проводили емпіричну оцінку [12]. Організації 
гуманітарної допомоги найбільш відомі своєю 
короткостроковою екстреною допомогою. Хоча 
отримання допомоги тим, хто її потребує, може 
бути складним, довгострокові проекти дають 
можливість планування попиту, що підтриму-
ється методами прогнозування. Вони вважають, 
що декілька внутрішніх і зовнішніх факторів 
впливають на прогноз і планування виконання 

замовлення, нехай і опосередковано через неста- 
більність попиту і розмітку безпеки. Баал і Вонг 
зробили прогнозування витрат на охорону 
здоров’я на макрорівні за допомогою індикатору 
«час до смерті» та деяких інших міркувань, хоча 
вплив «часу до смерті» на витрати на охорону 
здоров’я було досліджено з використанням даних 
індивідуального рівня, найбільш глибокі наслідки 
він мав для прогнозування на макрорівні витрат  
в охороні здоров’я [13]. Тут вони оцінюють модель 
використання зазначеного індикатора, використо-
вуючи дані макрорівні з Нідерландів, що склада-
ються з показників смертності, віку та гендерної 
специфіки витрат на охорону здоров’я на душу 
населення за 1981–2007 роки. Пірк та ін. працю-
вали над концепціями високого рівня, які пов’язані 
зі збором великих даних і як вони застосовуються 
до прогнозування загроз [14]. Підкреслюється, що 
подібність прогнозування погоди, епідеміології та 
алгоритмів високочастотної торгівлі відіграє важ-
ливу роль у прогнозуванні загроз. Шинкевич та ін. 
працювали над прогнозуванням руху цін на акції 
медичної допомоги на основі різних категорій 
новинних статей з використанням багаторазового 
навчання штучного інтелекту [15]. Стан ринку 
змінюється, коли надходить нова інформація.  
Це впливає на рішення, прийняті інвесторами, 
і вважається важливим джерелом даних, який 
можна використовувати для фінансового прогно-
зування. Лаан та ін. зробили прогноз попиту і пла-
нування порядку гуманітарної логістики [12].

Максимович та ін. вивчали управління витра-
тами методологією м’яких обчислень. Основна 
мета полягала в прогнозуванні валового внутріш-
нього продукту (ВВП) за кількома факторами 
витрат на охорону здоров’я [16]. Младенович та ін. 
проаналізували та керували витратами на охорону 
здоров’я та зростанням валового внутрішнього 
продукту (ВВП) за допомогою адаптивної нейро-
мережевої техніки. Витрати на охорону здоров’я 
продовжують істотно зростати як абсолютно, так 
і відносно національного доходу, у більшості роз-
винутих країн світу [17]. Основною метою дослі-
дження було проаналізувати вплив витрат на охо-
рону здоров’я на економічне зростання. Зепеда та 
ін. вивчили управління ризиками ланцюга поста-
чання та інвентаризацію закладу охорони здоров’я. 
У цьому дослідженні вони вивчають вплив гори-
зонтальних міжорганізаційних заходів на витрати 
інвентаризації для лікарень, які стикаються з двома 
ключовими екологічними умовами, а саме інфра-
структурою логістичних послуг, де розташована 
лікарня, і невизначеністю вимог щодо клініч-
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них процедур у лікарні [7]. Юрадо та ін. вивчали 
управління запасами в лікарняній аптеці, викорис-
товуючи випадковий прогнозний контроль [18]. 
Однією з найважливіших проблем аптечного від-
ділення лікарні є управління запасами. Сабапаті та 
Бхардваж вивчали задачі щодо лікування пошко-
джених верхніх кінцівок на основі досвіду лікарні  
Ганга [8]. Даі та ін. працювали із госпітальним 
інфарктом міокарда: клінічні характеристики, про-
блеми управління та результат [19]. Кох працював над 
управлінням буллінгом на робочому місці в лікарні, 
зробив огляд використання когнітивної репетиції як 
альтернативної стратегії управління [20].

Висновки. Аналіз літератури показав, що 
методи прогнозування охорони здоров’я повинні 
використовуватись як при прогнозуванні потреб у 
медичних послугах, так і у формуванні національ-
них політик у сфері охорони здоров’я. 

Використання правильних інструментів про-
гнозування може допомогти керівникам у сфері 

охорони здоров’я ефективно планувати зміни  
у відповідності до суспільних потреб. 

Прогнозування потребує якісної, своєчасної та 
достовірної інформації, адже кожне рішення, яке 
приймає керівник, практично залежить від точ-
ності зібраної інформації. 

Таким чином, на нашу думку прогнозування – 
це мистецтво використовувати наукові підходи 
у визначенні потреби населення у медичних 
послугах та формуванні стратегій реформування 
галузі. 

Лідерам рекомендується розуміти, що прогно-
зування не є точною наукою, а результати рідко 
бувають досконалими. Керівники системи охо-
рони здоров’я повинні розвивати здатність «поєд-
нувати досвід і добре розуміння з технічними 
знаннями» для точності. Основна мета полягає 
в тому, що достатньо точне прогнозування виво-
дить надавачів медичних послуг у лідери в очах 
пацієнтів.
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Inhinova K. O., Yurochko T. Р. INVESTIGATION OF FORECASTING TYPES  
OF POPULATION’S DEMAND IN HEALTHCARE SERVICES

This article presents an analytical review of international approaches to forecasting of the population’s 
demand in medical services. The authors noted the importance of defining such methods of forecasting in the 
health care sector at the national level, especially during the state budget planning processes. After all, health 
care expenditures continue to grow significantly compared to national incomes in most developed countries – 
both absolutely and relatively. As a result of the analysis of foreign experience, the authors pay attention to the 
fact that forecasting of the health care system requires reliable data, information and appropriate analytical 
tools to predict specific conditions or emergencies. Healthcare is a constantly evolving field of social activity, 
and thanks to technology, it is transforming significantly every day. The growing and expanding demand  
for health services is both an opportunity and a threat. The article repeatedly emphasizes that in fact there 
is no single approach to forecasting of the health care system needs, so different methods are often used  
to predict the aggregates or specific conditions of these systems. In turn, tools for forecasting of the health care 
system demands allow decision-makers to analyze trends in public health; determine the impact of various 
measures and make reasonable decisions on the implementation of programs and national policies. A review  
of the literature has shown that health forecasting methods should be used both in predicting of health 
care needs and in formulating national health policies. Using the right forecasting tools can help health 
care managers effectively plan the changes according to social needs. In conclusion, health care managers 
are encouraged to recognize that health care forecasting is an inaccurate science, so they need to develop  
the ability to interpret analytical data based on their own previous management experience for achieving  
the optimal results.

Key words: healthcare system, medical services, state regulation, forecasting methods, data analysis, 
healthcare facilities.
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ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ЗМІСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ

У статті викладений підхід до підготовки у рамках закладу загальної середньої освіти 
управлінців нового типу у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, 
що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, мають 
навички управління проєктами, стратегічного планування, розробки управлінських рішень. 
Автором розкрито сутність, визначено функції, завдання та засоби організації освітнього 
процесу за профілем менеджменту, його інтеграцію з навчальними дисциплінами та запро-
поновано навчальну програму «Менеджмент і математика», метою якої є формування 
базових знань для застосування математичного апарату до ефективного розв’язання задач  
в управлінській діяльності. Зміст статті уміщує матеріали науково-методичного супроводу, 
досвід упровадження, інноваційні технології профільного навчання, що значно розширює 
рамки стандартних профілів (вивчення предметів інваріантної частини навчальної програми 
із інтеграцією управлінського напрямку, конструювання кількох дисциплін у менеджменті 
тощо). Запропонований варіант програми надає можливість до створення інших авторських 
за зразком. Визначено акценти до організації освіти здобувачів загальної середньої освіти, які 
реалізовують принцип особистісно орієнтованого навчання та дають змогу створити най-
оптимальніші умови для їхнього професійного самовизначення та подальшої самореалізації. 
У змісті публікації доведено необхідність впровадження управлінського профілю в системі 
профільного навчання в сучасний освітній процес академічного спрямування. Проаналізовані 
нормативно-правова та законодавча база у забезпеченні профільної освіти в умовах реформу-
вання системи державного управління освітою в Україні та орієнтиру із врахуванням затре-
буваних професій XXI століття, виокремлюючи ті, що пов’язані з управлінськими функціями. 
Розглянуті шляхи модернізації освітньої діяльності, які є засобами створення відповідних 
умов у закладі освіти для організації якісної профільної освіти. Висвітлюються перспективи 
профільного навчання по основних напрямках менеджменту.

Ключові слова: профільна освіта, публічне управління та адміністрування, реформування 
системи державного управління, менеджмент, управління освітою, управлінські компетент-
ності, навчальна програма.

Постановка проблеми. Сучасна освіта та 
її складова – заклад загальної середньої освіти, 
під впливом інформаційного буму перебувають 
у стані неперервного організаційного реформу-
вання та переосмислення усталених цінностей. 
На сьогодні акцент має бути зосереджений на 
підготовку особистості, яка може себе реалізу-
вати в надзвичайно глобалізованому і динамічно 
змінному світі, виконувати роль не лише спожи-
вача, виконавця, а й уміти виконувати функції 
управління та вміти управляти власними та соці-
альними ресурсами. Саме тому основна увага  
у галузі освіти має приділятися створенню умов 
та розробки концепції організації профільної 
освіти у закладах загальної середньої освіти за 
напрямком «Публічне управління та адміністру-
вання». Зміни, які відбулися впродовж останніх 

десятиліть в національному середовищі, зумовили 
необхідність комплексного реформування управ-
ління в галузі освіти, адаптації його освітнього 
середовища до інноваційно-орієнтованих умов, 
вдосконалення системи публічного управління. 
У сучасному світі трансформації в установах  
є результатом впровадження нових систематич-
них, спрямованих на зміну стратегічних орієн-
тирів. Проектування освіти і навчання управлін-
ських кадрів зумовлене потребою їх підготовки на 
рівні загальної середньої освіти .

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Як цілісна система, профільне навчання вперше 
було представлене у Концепції профільного 
навчання у старшій школі (2003 р.). Це зумовило 
появу досліджень різних аспектів профілізації 
закладу загальної середньої освіти. Питання ста-
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новлення профільної школи перебуває в центрі 
уваги багатьох учених, серед яких: Л. Березів-
ська, Н. Бібік, Л. Бондар, Л. Ващенко, Н. Дічек, 
В. Кизенко, О. Коберник, В. Кузь, О. Локшина, 
І. Лікарчук, В. Луговий, В. Майборода, Ю. Мальо-
ваний, О. Корсакова, В. Огнев’юк , Л. Онищук, 
А. Самодрин, О. Сухомлинська, С. Трубачова, 
Н. Шиян, В. Кушнір та ін. Профільне навчання 
пояснювалося вченими як вид диференційованого 
навчання, який передбачає врахування освітніх 
потреб, нахилів, здібностей учнів; створення умов 
для навчання старшокласників відповідно до 
їхнього професійного самовизначення, що забез-
печується за рахунок змін у цілях, змісті, струк-
турі та організації навчального процесу [1]. 

Постановка завдання полягає у визначенні 
значимості, пріоритетів та можливих засобів 
впровадження профільного навчання (менедж-
мент, публічне управління та адміністрування) в 
систему загальної середньої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Публічне управління проходить сьогодні черго-
вий етап трансформації, при якому виділяються 
як внутрішні характеристики так і зовнішні, котрі 
впливають на формування трансформаційних 
факторів у системі державного управління [2]. 
В умовах нових суспільних відносин механізми 
та інструменти публічного управління зміню-
ються, а відповідно, і змінюються завдання такого 
управління. На даний процес можуть впливати 
посилені соціальні ризики, нестабільні соціальні 
зв’язки, зростання соціальної мобільності, процес 
глобалізації, необхідність у новаціях. Саме тому  
в сучасних реаліях стоїть питання відмови від 
стійких форм управлінської діяльності та винай-
дення нових моделей управління нового типу. 

На 2027 рік заплановано старт кардинально 
оновленої профільної середньої освіти. Така 
ціль визначена у Концепції Нової української 
школи [3]. Профільна середня освіта— один 
із рівнів освіти (ч. 2 ст. 10 Закону «Про освіту» 
від 05.06.2017 № 2145-VIII) [4]. Це відпові-
дає третьому рівню Національної рамки ква-
ліфікацій. Цей рівень триває три роки, і його 
можуть здобувати в окремих закладах освіти або  
в структурних підрозділах одного закладу освіти 
(п. 3 ст. 12 Закону «Про освіту»).

Заклади освіти можуть мати освітні програми 
профільної середньої освіти за академічним та/
або професійним спрямуванням (п. 7 ст. 12 Закону 
«Про освіту»).

Профільна освіта – це процес індивідуального 
та диференційованого засвоєння знань, основопо-

ложними ідеями якого є навчання учнів 10–12-х 
класів за: інтересами компетентностями планами 
щодо самореалізації. Реформа профільної освіти 
є однією зі складових становлення Нової україн-
ської школи [5].

В умовах нинішнього реформування середньої 
освіти ведеться мова про ширше розуміння про-
філізації навчання на третьому рівні загальної 
середньої освіти, ніж зведення її до виокремлення 
лише академічного напрямку. Ідеться про повно-
цінне освітнє забезпечення життєвого вибору 
учнівської молоді відповідно до її здібностей та 
освітніх потреб завдяки урізноманітненню варіан-
тів продовження навчання після здобуття базової 
загальної середньої освіти. Сучасними вченими 
запропоновано до розгляду два напрями профілі-
зації: академічний і професійний. 

Академічне спрямування – профільне навчання 
на основі поєднання змісту освіти, визначеного 
стандартом профільної середньої освіти, і погли-
бленого вивчення окремих предметів з ураху-
ванням здібностей та освітніх потреб здобувачів 
освіти з орієнтацією на продовження навчання 
на вищих рівнях освіти.

Професійне спрямування – орієнтоване на 
ринок праці профільне навчання на основі поєд-
нання змісту освіти, визначеного стандартом 
профільної середньої освіти, та професійно орі-
єнтованого підходу до навчання з урахуванням 
здібностей і потреб учнів [4].

Після успішного закінчення 9-го класу старшо-
класник зможе обрати один із цих напрямів для 
подальшого навчання. За академічного напряму 
учні 10-х класів матимуть змогу впродовж року змі-
нити навчальний профіль. Окрім того, старшоклас-
никам передбачають широку автономію при виборі 
навчальних предметів та рівнів складності предме-
тів. Професійний напрям не лише не обмежуватиме 
право випускників профільної школи на навчання  
у ВНЗ, але й передбачатиме окремі преференції.

Запровадження профільного навчання, ство-
рення профільних шкіл та класів викликано: гло-
балізацією суспільно-політичного та економічного 
життя, прагненнями переходу України до постін-
дустріального суспільства та євроінтеграційними 
процесами; необхідністю формувати нове поко-
ління, яке здатне розбудовувати громадянське сус-
пільство; бажанням молоді отримати освіту, яка б 
відповідала міжнародним стандартам, що існують 
в розвинених країнах; переходом від парадигми 
знань освіти до компетентнісної, обумовленого 
неможливістю засвоїти всю інформацію, обсяги 
якої дуже швидко зростають.
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Не можна сказати, що це абсолютно нова сис-
тема: подібний вибір був і раніше. Але тепер 
акцент робиться на реальній можливості вибору 
свого майбутнього.

Тож враховуючи актуальність попиту у навчанні 
управлінської діяльності, враховуючи розвиток 
інформаційного суспільства та орієнтуючись на 
випускника – особистості, інноватора, патріота ми 
переконані, що чинне місце у переліку напрямків 
профільних дисциплін має займати управлінський 
профіль. 

Теоретичний та практичний курс таких 
напрямків можуть викладати адміністрація 
спільно з практичними психологами ЗЗСО, нау-
ково-педагогічні працівники, фахівці з державних 
наук, публічного управління та адміністрування, 
відповідно до Договору співпраці між ЗЗСО та 
ЗВО та /чи керівником ЗЗСО та працівником ЗВО. 
Доцільно розглянути наставництво, координатор-
ство профільної кафедри ЗВО за групою (класом) 
здобувачів освіти, що вибрали курс управлінської 
діяльності в межах відповідного профілю.

Відповідно до обраних профілів у Науковому 
ліцеї № 3 Полтавської міської ради реалізується 
профільне навчання за рахунок двотижневого 
предметно-профільного занурення, у ході якого 
організація освітнього процесу у кожному класі 
відбувається з акцентом на 1–2 предмети з ура-
хуванням профільності навчання та потребою 
визначення учнів щодо вибору профілю. Необ-
хідною умовою формування компетентностей  
є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає 
постійне включення школярів до різних видів педа-
гогічно доцільної активної навчально-пізнавальної 
діяльності, а також практична його спрямованість. 
Саме під час предметно-профільного занурення 
для учнів створені умови для самостійного виве-
дення нового знання, перевірці його на практиці і 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків шля-
хом створення проблемних ситуацій, організації 
спостережень, дослідів та інших видів діяльності. 
Формуванню ключових компетентностей сприяє 
встановлення та реалізація в освітньому процесі 
міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, 
а саме змістовно-інформаційних, операційно-діяль-
нісних і організаційно-методичних. Іх використання 
посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і 
підвищує рівень їхньої загальної культури, створює 
умови для систематизації навчального матеріалу і 
формування наукового світогляду. Учні набувають 
досвіду застосування знань на практиці та перене-
сення їх в нові ситуації. Тобто знання та ключові 
компетентності, які формуються під час предметно-

профільного занурення, учні зможуть адаптовано 
застосувати у будь-якій іншій галузі знань, а не лише 
в тій, що опановувалася під час занурення.

Також в ліцеї запроваджено уроки-колоквіуми, 
під час яких ліцеїсти мають можливість погли-
бити знання з певного предмету, працювати в гру-
пах, які займаються дослідницькою діяльністю, 
засвоювати курси та працювати над проєктами. 

Методичні основи реалізації державноуправлін-
ської концепції профільної освіти у процесі форму-
ванні управлінських компетентностей учнів, які від-
різняються визнанням пріоритетності використання 
математичного інструментарію при набутті учнями 
функціональних навичок управлінця в інформацій-
ному середовищі, знайшло відображення в навчаль-
ній програмі «Менеджмент та математика».

В основу побудови змісту та організації процесу 
вивчення курсу покладено компетентнісний підхід, 
відповідно до якого кінцевим результатом є сформо-
вані певні компетентності, як здатності учня засто-
совувати свої знання в навчальних і реальних жит-
тєвих ситуаціях, повноцінно брати участь в житті 
суспільства, нести відповідальність за свої дії. 

Головна мета курсу – формування базових 
знань для застосування математичного апарату 
до ефективного розв’язання задач в управлінській 
діяльності; формування нового типу управлінця.

До спеціальних компетенцій належать здатності 
методами математичного моделювання проводити 
дослідницьку та пошукову діяльність, розробляти 
тактичні та оперативні плани у складі робочої 
групи проводити прикладні дослідження у сфері 
управління та адміністрування. 

Формування управлінської компетентності 
здійснюється через призму ключових компетент-
ностей навчальної програми (cпілкування дер-
жавною (і рідною – у разі відмінності) мовами, 
спілкування іноземними мовами, математична 
компетентність, основні компетентності у техно-
логіях, інформаційно-цифрова компетентність, 
уміння вчитися впродовж життя, ініціативність 
і підприємливість, соціальна і громадянська 
компетентності, обізнаність і самовираження 
у сфері культури, екологічна грамотність і здо-
рове життя з математики для здобувачів базової 
середньої освіти). Окрім того, в умовах масової 
комп’ютеризації та інформатизації всіх аспектів 
життя формула Нової української школи перед-
бачає наскрізне застосування інформаційно-кому-
нікаційних технологій в освітньому процесі. Для 
прикладу, розкриємо зміст кількох ключових ком-
петентностей (Таблиця 1), та запропонуємо тема-
тичний план на кілька занять (Таблиця 2).
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Таблиця 1
Формування ключових компетентностей компонентами управлінських функцій  

(витяг з програми)
№ 
з/п

Ключові 
компетентності Компоненти

1. 
Спілкування 
іноземними 
мовами

Уміння: спілкуватися іноземною мовою з використанням математичних та управлінських 
понять і найуживаніших термінів; ставити запитання, формулювати проблему; правильно 
використовувати математичні та управлінські терміни в повсякденному житті.
Ставлення: усвідомлення важливості вивчення іноземних мов для розуміння математич-
них та управлінських термінів та позначень, пошуку інформації в іншомовних джерелах.
Навчальні ресурси: тексти іноземною мовою з використанням статистичних даних, 
математичних термінів та управлінських

2. 
Екологічна гра-
мотність  
і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на 
основі статистичних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки 
рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути 
використані для маніпулювання.
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики та управління на основі статистич-
них даних.
Навчальні ресурси: навчальні проекти, задачі соціально-економічного, екологічного змісту

Джерело: [6]

Таблиця 2
Тематичний план (витяг з програми)

№
з/п

К-ть 
год Назва теми та її зміст Прогнозовані результати

1. 3

Зв’язок менеджменту з математич-
ними дисциплінами. Сфери менедж-
менту. Розв’язування практичних 
задач з математики з різних галузей 
менеджменту (аграрний, банків-
ський, транспортний, туристичний, 
будівельний, освітній, медичний, 
культурно-просвітницький тощо)

Учень:
уміє інтегрувати математичні завдання відповідно до галу-
зей менеджменту;
розв’язує сюжетні задачі на: розрахунок відсоткового відно-
шення різних величин; прийняття рішень у сфері фінансових 
операцій, розрахунок власних та колективних фінансів  
у різних галузях бізнесу, цільових платежів; вміння розпоря-
джатись власними коштами чи коштами підприємства,  
в простих ситуаціях оцінювати очікувані та реальні витрати; 
знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги 
офісу, об’єму об’єктів, що мають форму прямокутного пара-
лелепіпеда; розрахунків, пов’язаних із календарем і годин-
ником; використання взаємозв’язків економічних явищ; види 
та розрахунки податків, платежів; рух; продуктивність праці; 
вартість товару; сумісну роботу; суміші та сплави тощо

2. 2

Менеджер – керівник, управлінець. 
Математична компетентність  
менеджера. 
Типові посади та характеристика 
функціональних обов’язків мене-
джерів різних рівнів управління.
Розробка творчого проекту «Я- 
менеджер», «Наша установа (під-
приємство, громадська організація 
тощо). Визначення мети, розподілу 
обов’язків, створення перспективи 
розвитку (дорожньої карти), фінан-
сових розрахунків тощо.
Вибір та обґрунтування проекту, 
формулювання проблеми й завдань 
проекту. Робота з інформаційними 
джерелами. Визначення структури 
проекту.

Учень
називає характерні ознаки професії менеджера;
орієнтується в рівнях менеджменту й посадах;
уміє: оперувати числовою інформацією, геометричними 
об’єктами на площині та в просторі; встановлювати від-
ношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності 
(природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати 
задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджу-
вати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, 
процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати;
прогнозує в контексті навчальних та практичних задач; 
використовує математичні методи в управлінській діяльності;
орієнтується в етапах складання творчого проекту;
створює банк ідей;
обґрунтовує проект;
формулює проблему й завдання проекту;
користується сучасними інформаційними джерелами;
виготовляє модель менеджера початкового рівня 

Джерело: [6]
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Практично здобувачі освіти можуть апробу-
вати свої ідеї та вміння, долучаючись до розробок 
Положень (про академічну доброчесність, кон-
курсів різного спрямування тощо) чи працюючи у 
робочій групі учасників освітнього процесу (ство-
рення Стратегії розвитку закладу, Внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти). Внутрішня 
система забезпечення якості освіти в закладах 
загальної середньої освіти може охоплювати: 
стратегію та процедури забезпечення якості 
освіти; систему та механізми забезпечення акаде-
мічної доброчесності; оприлюднені критерії, пра-
вила та процедури оцінювання здобувачів освіти, 
педагогічної діяльності педагогічних працівни-
ків, управлінської діяльності керівників закладу 
освіти; забезпечення нагальними ресурсами для 
організації освітнього процесу, зокрема для само-
стійної роботи здобувачів освіти; забезпечення 
наявності інформаційних систем для ефективного 
управління закладом освіти; створення в закладі 
освіти інклюзивного освітнього середовища, 
універсального дизайну та розумного пристосу-
вання; інші процедури та заходи, що регламен-
товані спеціальними законами або документами 
закладу освіти [4] 

Висновки. Отже, профільна школа може реа-
лізувати принцип особистісно-орієнтованого 
навчання, що значно розширює можливості 
учня у виборі власної освітньої траєкторії, тому 
даній темі необхідно приділити значно більше 
уваги. До того ж у процесі профільного навчання 
розв’язується одне з головних завдань сучасного 
закладу загальної середньої освіти України – фор-
мування і розвиток особистості на основі враху-
вання індивідуальних особливостей учнів, їхніх 
освітніх потреб, нахилів, інтересів і здібностей, 
зумовлених орієнтацією на майбутню профе-
сію. Проте проблема впровадження профільного 
навчання у старшій школі наразі не розв’язується 
належним чином. Матеріал містить програму для 
допрофільної підготовки та профільного навчання 
учнів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) 
за управлінським профілем, який передбачає фор-
мування навичок виконання обов’язків лідера та 
продовження навчання, спрямованого на підго-
товку управлінця; розвиток управлінських нави-
чок в інформаційному світі. У програмі перед-
бачене поєднання теоретичного й практичного 
навчання, засвоєння прийомів управлінської 
діяльності через математичне моделювання.
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Karapysh S. P. FORMATION OF MANAGEMENT COMPETENCES  
OF GENERAL SECONDARY EDUCATION ACCESSORIES IN THE CONTENT  
OF IMPLEMENTATION OF THE STATE MANAGEMENT CONCEPT OF CONCEPT

The article describes the approach to the training within the general secondary education institution  
of managers of a new type in the field of public management and administration of a modern level, who are 
able to analyze state policy and develop measures for its implementation, have project management skills, 
strategic planning, and the development of management decisions. The author revealed the essence, defined 
the functions, tasks and means of organizing the educational process according to the profile of management, 
its integration with educational disciplines, and proposed the educational program «Management and 
Mathematics», the purpose of which is the formation of basic knowledge for the application of mathematical 
apparatus to effectively solve problems in management activity. The content of the article includes materials 
of scientific and methodological support, experience of implementation, innovative technologies of profile 
training, which significantly expands the framework of standard profiles (study of subjects of the invariant 
part of the curriculum with the integration of the management direction, construction of several disciplines in 
management, etc.). The proposed version of the program provides an opportunity to create other author’s works 
based on the model. Emphasis on the organization of education of students of general secondary education 
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is defined, which implement the principle of personally oriented education and make it possible to create  
the most optimal conditions for their professional self-determination and further self-realization. The content  
of the publication proves the necessity of introducing a management profile in the system of profile training 
in the modern educational process of an academic direction. The regulatory and legislative framework  
for providing specialized education in the context of the reform of the state education management system in Ukraine  
and the benchmark taking into account the in-demand professions of the 21st century are analyzed, highlighting 
those related to managerial functions. Ways of modernization of educational activities are considered, which 
are means of creating appropriate conditions in the educational institution for the organization of high-quality 
professional education. The prospects of specialized training in the main areas of management are highlighted.

Key words: profile education, public administration, administration of public administration reform, 
management, education management, managerial competencies.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ  
В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті узагальнено теоретичні засади державної житлової політики, спираючись  
на дослідження вітчизняних науковців у галузі публічне управління та адміністрування. Оха-
рактеризовано житло як соціальну цінність та гарантію економічного розвитку держави. 
Проаналізовано різні підходи до тлумачення поняття «житлова політика», на основі яких 
запропоновано власне визначення вказаного терміну, надано основні характеристики даної 
понятійної категорії. Розкрито проблематику формування та реалізації державної житло-
вої політики, пов’язану із недосконалістю, застарілістю та суперечливістю законодавства, 
що регулює цю сферу. Водночас акцентовано увагу, що в умовах військової агресії проти Укра-
їни, питання визначення державної житлової політики поступово урегульовується на зако-
нодавчому рівні, у зв’язку з необхідністю прийняття управлінських рішень для вирішення про-
блем надання житла як внутрішньо переміщеним особам (далі – ВПО), так і особам, які його 
втратили внаслідок військових дій. Визначено пріоритети державної житлової політики на 
сучасному етапі, зокрема першочергову необхідність узагальненого аналізу нормативно-право-
вих актів з метою приведення їх актуальності до умов сьогодення. Зокрема, окреслено необхідність 
прийняття законів України «Про основні засади державної житлової політики», «Про забез-
печення доступним житлом в Україні», а також нового Житлового кодексу України. Про-
аналізовано взаємозв’язки між житловими потребами громадян та соціально-економічними 
характеристиками розвитку державної житлової політики в умовах воєнного стану. Оха-
рактеризовано напрями вироблення державної житлової політики, серед яких: підтримка та 
розвиток сектору модульного житла, оренди житла; запровадження колективних договорів 
оренди з урахуванням міжнародного досвіду; виведення житлової політики з тіньової сфери 
орендного житла; забезпечення захисту та гарантій сторонам, які надають власне житло 
в оренду чи тимчасове користування ВПО. 

Ключові слова: житло, державна житлова політика, галузь житла, житлова сфера, 
житлові гарантії, потреба у житлі.

Постановка проблеми. Сьогодні для Укра-
їни проблема забезпечення житлом громадян з 
гостро актуальної перетворюється на невідкладну. 
Одним із важливих питань гарантування базової 
соціальної потреби у житлі є визначення поняття 
державна житлова політика, яке в умовах воєнної 
агресії проти України вироблення впливає на про-
цес її вироблення. Незважаючи на значну кількість 
наукових праць, присвячених дослідженню різних 
аспектів житлової політики в публічному управ-
лінні, слід відзначити, що у науковій літературі 
проблематика, пов’язаної із житловою сферою в 
умовах воєнної агресії не знайшла свого належного 
рівня дослідження, особливо в умовах сьогодення. 
Зазначена стаття покликана відобразити особли-
вості визначення житлової політики на сучасному 
етапі розвитку України та розкрити наявні у зако-
нодавстві недоліки, пов’язані із вказаною сферою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед вітчизняних науковців державну жит-
лову політику досліджували О.А. Більовський, 
О.Б. Гнатів, Ю.А. Клименко, Ю.Л. Когатько, 
С.О. Комнатний, М.В. Кравченко, І.М. Кучеренко, 
О.Ю. Кучеренко, Т.В. Новосільська, В.О. Омель-
чук, С.В. Полякова, Л.М. Черенько, В.С. Шишкін, 
А.І. Шушківський та інші.

У зазначених працях досліджувалися різні 
визначення державної житлової політики в кон-
тексті управлінського, соціологічного, економіч-
ного підходів. Однак, низка досліджень не при-
звела до їх уніфікації та усталеного тракування.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. На сьогодні з огляду на 
складні політичні перипетії в Україні, зокрема 
проведення військових дій, одним із найважли-
віших факторів відсутності гідного забезпечення 
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житлом громадян є відсутність теоретичного 
визначення та недосконалість законодавства, 
пов’язаного із вказаною сферою. Зазначене потре-
бує здійснення досліджень, окреслення шля-
хів вирішення проблеми і подальшого розвитку 
галузі житлової політики.

Мета статті – узагальнити сучасні підходи до 
розуміння поняття «державна житлова політика» 
і визначити на цій основі основні характеристики 
такої політики та перспективи подальшого розви-
тку особливо в умовах воєнної агресії. 

Виклад основного матеріалу. Житло – соці-
альна цінність, яка забезпечує нормальну життє-
діяльність кожної людини. Одне із пріоритетних 
завдань держави – задоволення потреби людині  
в житлі. Необхідність забезпечення громадян 
житлом, забезпечення захисту і надання можли-
востей реалізації цієї потреби – одне із найакту-
альніших показників добробуту народу та є чи не 
найбільш гострою проблемою не тільки в Україні, 
а й у всьому світі.

Згідно із статтею 47 Конституції України кожен 
має право на житло, а держава створює умови, за 
яких кожен громадянин матиме змогу побуду-
вати житло, придбати його у власність або взяти 
в оренду [1]. 

Крім того, стаття 31 Європейської соціаль-
ної хартії, яка ратифікована Законом України від 
14.09.2006 № 137-V «Про ратифікацію Європей-
ської соціальної хартії (переглянутої)» встанов-
лює, що з метою забезпечення ефективного здій-
снення права на житло держава зобов’язується 
вживати заходів, спрямованих на сприяння 
доступу до житла належного рівня; запобігання 
бездомності та її скорочення з метою її поступової 
ліквідації; встановлення на житло цін, доступних 
для малозабезпечених осіб [6].

Проєкт Закону України «Про основні засади 
державної житлової політики» визначає, що дер-
жавна житлова політика – це діяльність держави, 
спрямована на створення умов, за яких громадяни 
можуть побудувати житло, придбати його у влас-
ність, отримати житло в оренду, а ті, що потре-
бують соціального захисту, отримати державну 
допомогу відповідно до закону [13].

В енциклопедії сучасної України зазначено, що 
житлова політика – невід’ємна складова частина 
економічної політики держави, спрямована на забез-
печення права людини на гідне життєве середовище 
з високою якістю й комфортністю проживання [2].

Разом із тим, вчений С.О. Комнатний ствер-
джує, що житлова політика повинна забезпечу-
вати людині достойні життєві умови, що перед-

бачає якісне, комфортне, зручне проживання. 
Також наголошує, що реалізація житлової полі-
тики – невід’ємний компонент соціально-еконо-
мічних перетворень. Вона повинна забезпечити 
реалізацію позицій, відображених в Конституції 
України й законах України щодо формування жит-
лового фонду, досягнення достатніх стандартів 
забезпечення житлом [3, с. 69].

Дослідники Кравченко В.І., Паливода К.В., 
Поляченко В.А. зазначають, що головна проблема в 
галузі житлової сфери – невідповідність між потре-
бою в житлі як у предметі першої необхідності та 
недостатністю чи відсутністю можливостей її задо-
волення людиною, соціальною групою або навіть 
суспільством загалом, з огляду на що важливою є 
участь держави у регулюванні вказаного [4, c. 137].

Також вчений Кравченко М.В. зазначає, що 
житлова політика полягає у проведенні реформи 
житлової сфери в умовах різних форм власності; 
розвитку конкурентного середовища на ринку; 
досягненні макроекономічної стабільності та 
стійкого економічного розвитку; підвищенні рівня 
добробуту громадян [5, с. 9–10].

Букiашвілі В. О. в своїй статті зазначає, що 
державна житлова політика в умовах ринкового 
господарства – це система єдиних заходів законо-
давчого і контролюючого характеру, що здійсню-
ються правочинними державними установами. 
Вона формує ідеї та погляди і створює умови для 
розвитку житлових відносин й основних елемен-
тів житлової системи [12, с. 142].

О.П. Ковалевська у статті «Світовий досвід 
розвитку державної житлової політики» вказує на 
те, що державна житлова політика повинна вико-
нувати нову двоєдину роль – ідеологічно й еконо-
мічно підтримувати покупку населенням другого 
житла для наступного надання його в оренду [14].

З огляду на проведений нами аналіз підходів до 
визначення державної житлової політики, можна 
стверджувати, що в науці державного управління 
дане поняття досліджено не комплексно, а лише 
окремий аспект такого явища. На основі вказаних 
підходів, на нашу думку, можна дійти висновку, 
що державна житлова політика характеризується 
такими ознаками:

– складне багатофункціональне явище, яке 
пов’язане з багатьма сферами суспільного життя;

– є складовою і стратегічним напрямом полі-
тики держави;

– розвиток житлової політики залежить від 
соціально-економічного становища в країні;

– конституційна цінність, яка визначена  
на загальнодержавному рівні.
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Разом із тим важливо зазначити, що у період 
війни потреба у придбанні житла стала ще гострі-
шою. Відповідно до даних Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій станом на 
22.03.2022 російські війська частково пошкодили 
щонайменше 3780 житлових будинків і повністю 
знищили 651 будинок. Разом з тим, існують 
випадки незаконного виселення з орендованого 
житла та підвищення плати за нього. Так, доступ 
до житла залишається серед найбільш нагальних 
проблем, які сьогодні намагаються вирішити дер-
жавні та місцеві органи влади, а також волонтери 
в усіх регіонах країни.

Водночас на сьогодні існує гостра проблема 
у недосконалості та застарілості законодавства, 
що регулює сферу державної житлової політики. 
Зокрема, чинний на сьогодні Житловий кодекс 
України не можна вважати нормативно-правовим 
актом, що повністю розкриває зміст та напрями 
сучасного розуміння галузі житлового права 
сучасної України та його практичної реалізації. 

Разом із тим з початком війни в Україні посту-
пово починає вирішуватись на законодавчому рівні 
питання забезпечення житлом переселенців. Так, 
Кабінет Міністрів України прийняв постанову  
від 11.03.2022 № 261 «Про затвердження Порядку 
та умов надання компенсації центральним органам 
виконавчої влади та місцевим бюджетам на оплату 
комунальних послуг, що надаються під час розмі-
щення в умовах воєнного стану тимчасово перемі-
щених осіб». Згідно із цією постановою компенса-
цію комунальних витрат можуть отримати громади, 
які надали безкоштовний прихисток переселенцям у 
приміщеннях комунальної форми власності (санато-
ріях, школах чи дитячих садочках). 

Крім того, 18.03.2022 Міністерство розвитку 
громад та територій України створило опитуваль-
ник з метою допомоги внутрішньо переміщеним 
особам. Також 20.03.2022 була запущена програма 
для підтримки людей, які прийняли внутрішніх 
переселенців. Як зазначило Міністерство у своїй 
офіційній фейсбук-сторінці, для цього можна 
також використовувати сайт «Прихисток», а згодом 
відповідна функція з’явиться і в додатку «Дія».

Разом із тим Голова Конфедерації будівельни-
ків України Лев Парцхаладзе 12.03.2022 зазначив 
про початок формування реєстру вільного для 
викупу житла з метою розміщення евакуйова-
ного населення. Слід зазначити, що вказане також 
передбачає також пункт 17 статті 8 Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану», що вста-
новлює тимчасове надання житла для поселення 
як евакуйованого населення, так і військових [7].

Водночас слід вказати, що однією з проблем 
у галузі житлової політики є підвищення цін на 
оренду житла. Згідно з даними журналу Forbes  
з посиланням на Лігу експертів [8] у порівнянні 
з січнем 2022 року на початку березня 2022 року 
ціни на оренду житла у західній Україні, зокрема, 
Львові збільшилися на 72%, в Ужгороді – на 46%, 
в Івано-Франківську, Хмельницькому та Луцьку – 
на 10–15%, у Чернівцях – на 80%.

Одним із заходів врегулювання цієї проблеми,  
а також з метою уникнення примусового виселення 
може бути державне регулювання цін на оренду 
житла. Варто також зазначити, що з початку 
повномасштабного вторгнення Російської Феде-
рації на територію України створено спеціальні 
сайти, чат-боти та форми для пошуку і пропозиції 
житла для переселенців як у межах України, так  
і за кордоном, зокрема «Прихисток», SafeHomeUA, 
Ukraine Take Shelter, Центр спільних дій.

Одним із напрямів вирішення проблем житло-
вої політики особливо у період війни також може 
бути здійснення реконструкції житлових будівель. 
Реалізація вказаного забезпечить покращення 
якості житла, ліквідацію комунального заселення, 
забезпечить будівлі необхідним обладнанням, 
покращить їх архітектурні особливості, підви-
щить енергоефективність.

На сьогодні головні питання у галузі житло-
вої сфери та забезпечення прав громадян можна 
вирішити, зокрема, завдяки проведенню рeфoрми 
житлoвoї сфери в умовах різних форм власності; 
розвитку конкурентного середовища на ринку; 
досягненню макроекономічної стабільності й стій- 
кого економічного розвитку; інфoрмувaнню й кooр- 
динaції учасників ринку для здійснення 
пoпуляризaції рeфoрми житлoвoї галузі [5, c. 9–10].

Слід зазначити, що в Україні існує ряд законо-
давчих актів, які регламентують функціонування 
житлової сфери. Частина з них – суперечливі між 
собою, а тому потребують врегулювання. Замість 
численних державних житлових програм, що 
неузгоджені між собою, Україна потребує цілісної 
державної житлової політики, яка чітко відобра-
жатиме шляхи створення державою умов для реа-
лізації права у житловій сфері [9, с. 43].

Крім того, спостерігається також брак чітких 
цілей державної житлової політики щодо збору 
та аналізу відомостей про житлову сферу. На сьо-
годні в Україні не існує єдиного реєстру осіб, які 
потребують поліпшення житлових умов. [9, с. 99].

Фінансова й економічна криза, що склалась  
в Україні, загострила вказані проблеми. Так, значно 
зменшилась кількість громадян, що можуть дозво-
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лити собі придбати житло. Крім того, багато людей 
втратили свої кошти, внесені у фонди інвестування 
житла, внаслідок банкрутства [10, c. 9–10].

Важливо зазначити, що одним з пріоритетів 
державної житлової політики на сучасному етапі 
повинно бути скорочення та виведення застарі-
лого житла з експлуатації. Однак реалізація вка-
заного вимагатиме значних обсягів капітальних 
вкладень, що на сьогодні є значною проблемою, 
зокрема, через уведений воєнний стан на терито-
рії України [11, с. 152]. 

Щодо перспектив дослідження житлової полі-
тики у період війни, слід зазначити про необхід-
ність розробки та запровадження єдиних понять 
і принципів державної житлової політики, житло-
вих гарантій, а також пріоритетних напрямків, що 
є обов’язковими для всіх законодавчих актів, що 
регулюють та забезпечують право на житло грома-
дян, а також для всіх суб’єктів, що забезпечують 
це право. Зокрема, існує необхідність у прийнятті 
законів України «Про основні засади державної 
житлової політики», «Про забезпечення доступ-
ним житлом в Україні», а також нового Житлового 
кодексу України, де відобразити обов’язки дер-
жави щодо гарантування конституційного права 
на житло, здійснити врегулювання засад доступ-
ного житла, забезпечення права на доступне житло 
тощо. Крім того, врегулювати заходи з реалізації 
програм доступного житла в Україні, запровадити 
відповідальність забудовників, органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб за дії чи бездіяльність, пов’язані із 
забезпеченням громадян доступним житлом. 

Також на сьогодні надзвичайно актуальним 
завданням є розробка нової стратегії житлової полі-
тики в Україні з метою ефективного забезпечення 
житлом громадян України, які потребують під-
тримки, із залученням фінансування з державного та 
місцевих бюджетів, а також з позабюджетних джерел.

Окрім того, однією з перспектив дослідження 
галузі житлової політики на сучасному етапі може 
бути комплексне дослідження зв’язків між даними 
про нинішні житлові умови та соціально-економічні 
характеристики населення. Актуалізації потребують 
також підходи до обрахунку даних, що використову-
ють для оцінки житлових умов населення. 

Також необхідно врегулювати питання сектору 
оренди у приватних осіб з метою створення про-
зорого ринку, що здійснюватиме захист та надава-

тиме гарантії обом сторонам і запобігатиме нерів-
ності. Успішний міжнародний досвід демонструє, 
що договори повинні гарантувати строки, відсут-
ність обмежень підвищення орендної плати та 
причин для виселення. Також необхідно врегулю-
вати питання реєстрації місця проживання людей, 
які мешкають в орендованому житлі.

Однією із перспектив дослідження вказаної 
тематики може бути також запровадження колек-
тивних договорів оренди. З метою реалізації вка-
заного необхідно прийняти законодавство, що 
встановить та закріпить неприбутковий статус 
організацій, що займатимуться будівництвом, 
наданням і обслуговуванням такого житла. 

Разом із тим держава також може залучати до 
сфери розбудови житлової політики інвесторів, 
заключати з ними угоди щодо державо-приват-
ного партнерства для забезпечення сприятливої 
економічної ситуації в країні.

Висновки та перспективи подальших дослід- 
жень. Наразі в Україні є потужний запит на удоско-
налення та запровадження нових механізмів дер-
жавної житлової політики. Така політика повинна 
бути цілісною і включати окремі галузеві житлові 
програми, адже в сьогоднішніх складних соціально-
економічних умовах налагоджена і конструктивна 
житлова політика є складовою цілісної системи 
національної безпеки і оборони. Однак, проведене 
дослідження свідчить, що термін державна житлова 
політика в науці державного управління не знай-
шов свого однозначного визначення, що впливає на 
побудову механізмів її реалізації. Тобто, на сьогодні 
розвиток державної житлової політики та ступінь 
забезпеченості населення послугами у вказаній 
галузі перебувають на низькому рівні та потребу-
ють актуалізації й оновлення існуючої законодавчої 
бази, діючих механізмів забезпечення населення 
житлом та реалізації існує необхідність в оновленні 
та покращенні ринку орендного житла через відсут-
ність прозорого ринку орендного житла та держав-
ного регулювання цін на оренду житла.

З огляду на проведений аналіз підходів, варто 
визначити, що державна житлова політика – один 
із напрямів державної політики, що спрямова-
ний на забезпечення та гарантування соціального 
права громадян на житло, у різних формах воло-
діння ним та реалізується суб’єктами державного 
управління шляхом створення умов для форму-
вання державних житлових програм.
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Kashchuk O. D. THEORETICAL FUNDAMENTALS OF STATE HOUSING POLICY IN UKRAINE: 
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF FURTHER RESEARCH

The article summarizes the theoretical foundations of public housing policy, based on research by domestic 
scholars in the field of public administration. Housing is characterized as a social value and a guarantee 
of economic development of the state. Different approaches to the interpretation of the concept of “housing 
policy” are analyzed, on the basis of which the own definition of the specified term is offered, the main 
characteristics of this conceptual category are given. The issues of formation and implementation of the state 
housing policy related to the imperfection, obsolescence and inconsistency of the legislation governing this 
area are revealed. At the same time, it is emphasized that in the conditions of military aggression against 
Ukraine, the issue of determining the state housing policy is gradually regulated at the legislative level, due 
to the need to make management decisions to address housing problems for both internally displaced persons 
(IDPs) and individuals. who lost it as a result of hostilities. The priorities of the state housing policy at the 
present stage are determined, in particular, the primary need for a generalized analysis of regulations in order 
to bring their relevance to today’s conditions. In particular, the need to adopt the laws of Ukraine “On the 
basic principles of state housing policy”, “On providing affordable housing in Ukraine”, as well as the new 
Housing Code of Ukraine. The interrelations between the housing needs of citizens and the socio-economic 
characteristics of the development of state housing policy under martial law are analyzed. The directions  
of development of the state housing policy are characterized, among which: support and development  
of the sector of modular housing, rent; introduction of collective lease agreements taking into account 
international experience; withdrawal of housing policy from the shadow sphere of rental housing; providing 
protection and guarantees to parties who provide their own housing for rent or temporary use of IDPs.

Key words: housing, state housing policy, housing sector, housing sector, housing guarantees, the need  
for housing.
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СВОБОДА СЛОВА ТА ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
ПІД ЧАС ВІЙНИ

У статті проаналізовані особливості діяльності засобів масової інформації під час війни 
та чим ця діяльність відрізняється від роботи журналістів у мирних час. Особлива увага при-
ділена аспекту державного регулювання діяльності медіа у зв’язку з воєнними діями. Вияв-
лено особливості регулювання роботи преси, телебачення та Інтернет-ЗМІ як у європей-
ських країнах, так і в Україні. 

Визначено, що з початку активної фази російського вторгнення на територію України 
більшість урядів європейських країн не запровадили законодавчих змін, спрямованих на регу-
лювання роботи соціальних мереж чи телеканалів у відповідь на війну в Україні. Водночас 
зазначається, що національні регулятори заборонили або заблокували доступ до трансля-
цій російського контенту з метою запобігання дезінформації. Серед обґрунтувань таких дій  
у правовому полі застосувались такі: забезпечення моралі та законності при наданні меді-
апослуг (Естонія), загрози національній безпеці та безпеці громадян (Латвія), занепокоєння 
щодо розпалювання ненависті (Молдова).

Особлива увага зосереджена на дослідженні діяльності журналістів під час збройного 
протистояння, а також можливих наслідків публікацій матеріалів: співпраця з військовими 
та політиками, гуманітарна місія, робота в зоні бойових дій, мовне питання тощо. Виокрем-
лено три можливі наслідки діяльності ЗМІ під час воєнного стану: 1) ЗМІ можуть сприяти 
прискоренню політичних рішень через одночасне висвітлення проблеми на багатьох ресурсах; 
2) ЗМІ можуть утруднювати досягнення політичних цілей через занадто емоційне висвіт-
лення новин або розкриття військових операцій; 3) діяльність ЗМІ може впливати на полі-
тичний порядок денний.

У висновках підкреслено, що війна Росії проти України має суттєві наслідки для ЗМІ. 
Дедалі зрозумілішим стає, що лише незалежна журналістика може допомогти дати точне 
розуміння війни та допомогти у пошуках правди.

Ключові слова: засоби масової інформації, державне регулювання, війна, воєнні дії, сво-
бода слова. 

Постановка проблеми. Роздуми про війну 
Росії проти України підкреслюють важливу роль, 
яку засоби масової інформації (далі – ЗМІ) відігра-
ють у демократичному суспільстві, особливо під 
час війни. Під час збройного конфлікту є гостра 
потреба в правдивій, точній та якісній інформації 
в демократичній державі. Без цього демократія не 
може функціонувати ефективно. 

Проте роль журналістики в демократичних і 
авторитарних державах кардинально відрізняється. 
У демократії незалежна журналістика виступає як 
четверта влада, тоді як в авторитарній чи тоталі-
тарній державах роль ЗМІ далека від ролі урядо-
вого сторожа. Під час війни в Україні, починаючи 
з 2014 року, російські ЗМІ використовуються лише 
як механізм пропаганди режиму Путіна. Наслідком 
цього є російське суспільство, яке живе в альтерна-
тивній, неправдивій реальності [8]. 

Діяльність ЗМІ під час війни зазнає карди-
нальних змін. У цих умовах державі потрібно 
розробляти нові рекомендації щодо діяльності 
журналістів, зокрема затверджувати їх на зако-
нодавчому рівні. Для цього варто проаналізувати 
наявний досвід та аналітичні записки зарубіжних 
дослідників з даної проблематики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
показав, що такі науковці як Бала В., Бурмагін О., 
Виставкіна Д., Гнатюк С., Моргун А., Ожеван М., 
Штурхецький С. та інші присвятили свої доробки 
різним аспектам державного регулювання діяль-
ності ЗМІ в умовах війни. 

Метою статті є аналіз діяльності засобів масо-
вої інформації під час війни, виокремлення його 
особливостей, зокрема місця та ролі держав-
ного регулювання діяльності мас-медіа в умовах 
збройного протистояння. 



Том 33 (72) № 3 202294

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

Виклад основного матеріалу. Європейський 
парламент вже давно підтримує ініціативи Євро-
пейського Союзу (далі – ЄС) щодо регулювання 
цифрових платформ та зміцнення потенціалу ЄС  
у боротьбі з дезінформацією та кіберзагрозами. На 
позачерговій сесії 1 березня 2022 року була ухва-
лена резолюція, в якій засуджується інформаційна 
війна, що ведеться російською владою, держав-
ними ЗМІ та довіреними особами «для створення 
розколу з принизливим змістом і неправдивими 
наративами» щодо ЄС. Це призвело до заборони 
діяльності Russia Today і Sputnik в ЄС, а також до 
звернень до Google і YouTube щодо видалення ака-
унтів, які пропагують війну. Резолюція закликала 
до повного використання режиму кіберсанкцій ЄС 
проти осіб, організацій та органів, відповідальних 
або причетних до різних кібератак, спрямованих 
на Україну, а також до дій для підтримки України 
та країн-партнерів у покращенні їхньої стійкості 
до можливих російських атак. 

9 березня 2022 року на пленарному засіданні 
парламенту було рекомендовано створити євро-
пейський центр для боротьби з загрозами та поси-
лити заходи щодо боротьби з дезінформацією  
на онлайн-платформах [6]. 

З початку активної фази російського втор-
гнення на територію України більшість урядів 
європейських країн не запровадили законодав-
чих змін, спрямованих на регулювання роботи 
соціальних мереж чи телеканалів у відповідь  
на війну в Україні. Водночас країни ЄС ухвалили 
пакет санкцій щодо роботи про кремлівських ЗМІ. 
Наприклад, Естонія та Латвія внесли правки до 
чинного законодавства щодо роботи медіа, Литва 
посилила контроль над мовленням та соціаль-
ними мережами, а Молдова розширила повно-
важення органів безпеки у рамках моніторингу 
висвітлення війни у ЗМІ. Деякі держави зверну-
лися до національних регуляторів заборонити або 
заблокувати доступ до трансляцій російського 
контенту з метою запобігання дезінформації. 
Серед обґрунтувань таких дій у правовому полі 
застосувались такі: забезпечення моралі та закон-
ності при наданні медіапослуг (Естонія), загрози 
національній безпеці та безпеці громадян (Лат-
вія), занепокоєння щодо розпалювання ненависті 
(Молдова) [7]. 

Що ж стосується України, то медіаринок тут 
завжди був достатньо диверсифікованим. Діяль-
ність приватних телеканалів, радіостанцій та 
Інтернет-ЗМІ не обмежувалась чинним законо-
давством. Єдиним прецедентом стало блокування 
рішенням Ради національної безпеки і оборони 

(РНБО) трьох опозиційних телеканалів у лютому 
2021 року через загрозу національній безпеці 
України. На редакційну політику інших телека-
налів медіаексперти вбачали тиск, але не з боку 
державного регулятора, а з боку їхніх власників. 
Відтак новинний порядок денний на різних ресур-
сах міг суттєво відрізнятися. 

Аналізуючи війну Росії проти України, почи-
наючи з 2014 року, науковці дійшли таких висно-
вків: «спираючись на потужну багаторічну інфор-
маційно-психологічну обробку своїх громадян  
і громадян України, активну кампанію в соціаль-
них мережах, часткове скуповування українських 
ЗМІ (зокрема загальнонаціональних), викорис-
тання стратегічного контенту (книги, телесеріали, 
фільми, псевдонаукові та наукові дослідження 
тощо), Росії на перших етапах агресії вдавалося 
істотно дезорієнтувати населення України, грати 
набагаторічних деструктивних тематиках, змен-
шити підтримку громадянами дій керівництва 
держави в умовах неоголошеної війни» [10].

З моменту повномасштабного вторгнення Націо- 
нальна рада з питань телебачення і радіомовлення 
із посиланням на рішення РНБО повідомила, що 
в умовах воєнного стану усі загальнонаціональні 
інформаційні канали транслюватимуть цілодобо-
вий телемарафон «Єдині новини». До виробництва 
контенту залучили обрані телеканали, а решті було 
рекомендовано транслювати вже готовий продукт. 
З огляду на вплив власників медіаресурсів на редак-
ційну політику таке рішення про єдину інформа-
ційну політику у державі виглядало логічним. 

Досліджень особливостей роботи ЗМІ під час 
воєнного стану серед українських науковців недо-
статньо. Водночас окремі дослідники та органі-
зації, починаючи з 2014 року (а саме з початку 
воєнної агресії Росії проти України), аналізували 
роботу журналістів у нових реаліях та створю-
вали так звані «дорожні карти», яких повинні 
дотримуватися представники ЗМІ, висвітлюючи 
події воєнних конфліктів. Зокрема, декілька дослі-
джень були присвячені вживанню адекватної 
(нейтральної) термінології та лексики у медіа 
просторі. Зазначалося, що «тиражування емоцій-
ної лексики, «мови ворожнечі та ненависті» (hate 
speech), негативних назв-образів тих чи інших 
суспільних груп («сєпари», «лугандони», «коло-
ради», «ватники», «біженці» тощо) об’єктивно 
стає потужним й довготривалим чинником конф-
ронтації та є прямою загрозою національній без-
пеці» [11]. Втім згодом ГО «Інститут масової 
інформації» та ГО «Телекритика» спільно з Коор-
динатором проектів ОБСЄ в Україні розробили 
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словники та експертні рекомендації, і частина 
ЗМІ вирішили використовувати офіційну термі-
нологію. Водночас, нормативного врегулювання 
питання нейтральної термінології, наприклад,  
у вигляді підзаконного акту, що містив би єдиний 
словник нейтральної термінології, чітко корельо-
ваний з відповідними статтями Законів України та 
міжнародного права [11] не було впроваджено. 

Дослідження іноземних медіааналітиків приді-
ляють увагу питанню, яку роль повинні відігра-
вати ЗМІ під час у державі, чи можуть вони стати 
провідником миру та які принципи діяльності ЗМІ 
повинні бути гарантовані державою. 

Як зазначає С. Штурхецький, «журналісти 
можуть як впливати на припинення війни (публі-
куючи факти насилля та гуманітарних катастроф 
і привертаючи увагу міжнародної спільноти), 
так і журналістів можуть використовувати для 
подальшої ескалації конфлікту. І правил цього 
використання чи якихось моральних застережень 
часто не існує. Журналістам можуть «згодувати» 
інформацію з метою обману громадської думки, 
із журналістів можуть «зняти» розвідувальні дані, 
життя журналістів перетворюється на розмінну 
монету – від банального викупу до показової 
страти з метою терору» [14].

Однією з основних місій, що покладається на 
ЗМІ є гуманітарна. Представники медіа можуть 
надавати необхідний зворотній зв’язок для гума-
нітарних організацій через налагодження зв’язку 
отримувачами допомоги шляхом проведення 
інтерв’ю та журналістських розслідувань. Неза-
лежно від того, де надається гуманітарна допомога 
в Україні, місцевий журналіст повинен завжди 
спостерігати за процесом, спілкуватися з людьми 
і з постачальниками гуманітарної допомоги та 
повідомляти про це через місцеві засоби масо-
вої інформації. У такий спосіб буде відбуватися 
інформування широкого загалу та гуманітарних 
організацій про те, як надавалася допомога, хто її 
отримав і чи є питання, які потребують вирішення 
або механізми, які слід покращити [11, с. 77].

Цікавим є дослідження, проведене американ-
ським науковцем А. Лавлейсом в університеті 
Огайо, в якому він порівнює роботу ЗМІ під час 
Другої світової та нині, у рамках російсько-укра-
їнської війни. Для нашого контексту важливі такі 
аспекти:

– політикам та військовим у рамках війни 
варто навчитися ухвалювати непопулярні серед 
громадськості рішення, якщо вони потрібні, 
зокрема це стосується кадрової політики. Водно-
час варто протистояти спробам журналістів грати 

на випередження та публікувати будь-які рішення 
до того, як вони відбулися. Під час війни це може 
лише зашкодити; 

– цензура буде неефективною. Нацистська 
Німеччина намагалася припинити радіомов-
лення ВВС під час Другої світової війни і зазнала 
невдачі. Неодноразові невдалі спроби Росії забло-
кувати західні соціальні мережі в Україні вказу-
ють на те, що сучасна цензура в Інтернеті буде 
неефективною;

– журналісти повинні мати акредитацію та 
інструкції щодо того, яку інформацію вони пови-
нні публікувати, яка інформація є шкідливою;

– критику не можна замовчувати. Думки опо-
зиції у Сполучених Штатах не були обмежені під 
час Другої світової війни, і така політика повинна 
продовжуватися в майбутніх війнах. Військові 
повинні бути відкритими до преси. Навіть тоді, 
коли це неприємно, люди хочуть правди. Нега-
тивні новини також не обов’язково шкідливі, коли 
йдеться про зв’язки з громадськістю. Військове 
керівництво під час Другої світової війни мало 
перестороги, що якщо преса була б занадто опти-
містично налаштована, американці повірили б, 
що конфлікт майже виграли, і втратили б інтерес. 
Негативні новини можуть утримати цивільне 
населення від сприйняття перемоги як належного 
в тривалих конфліктах;

– військові повинні забезпечити доступ до 
рядових солдатів і заохочувати журналістів писати 
про них. Такі історії піднімають бойових дух [5].

Окрема увага у західних дослідженнях при-
діляється Інтернет-ЗМІ та соціальним мережам, 
оскільки саме ця сфера найважче піддається регу-
люванню та цензурі. Через такі платформи як 
Twitter, Instagram, Reddit, Telegram, TikTok укра-
їнці діляться фотографіями, відео та особистими 
історіями. Це надає людське обличчя війні, яке 
позбавлене евфемізмів, аналізу експертів в ака-
демічному стилі та вибірковості наративів, ство-
рених медіаорганізаціями. Наприклад, молода 
дівчина документує в TikTok своє життя в бун-
кері в Чернігові під бомбардуванням російських 
загарбників, інша дівчина з Маріуполя веде віде-
ощоденник, який доступний зараз на YouTube, у 
майже реальному часі. Ми чуємо постійну при-
сутність бомбардувань, розповідь про щоденні 
випробування – добування води зі снігу, вижи-
вання після вибуху снаряду, який зруйнував квар-
тиру і т.д. Однак соціальні медіа часто можуть 
ставати джерелом дезінформації. Потрапивши під 
перехресний вогонь, аудиторія соціальних мереж 
повинна сама вирішити, кому вірити. Через це 
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багато дослідників стверджують, що людство 
живе в «епоху дезінформації» або у «світі пост- 
правди», але має вже вроджену здатність виявляти 
обман [2]. 

У зарубіжних дослідженнях часто можна 
зустріти думку, що «журналісти мають усві-
домлювати вирішальну роль журналістики під 
час конфлікту. Під час конфліктів недостатньо 
об’єктивно надавати факти чи опозиційні погляди, 
бо саме вони можуть спровокувати новий виток 
насилля в спіралі конфлікту. Журналісти мають 
знати більше про причини конфліктів, як кон-
флікти розгортаються та закінчуються, а також 
знати, де шукати причини виникнення конфліктів 
та шляхи їхнього вирішення. Конфліктно-чутлива 
журналістика визнає те, що проблема виходить за 
рамки будь-якої ситуації та має коріння, яке необ-
хідно критично вивчати. Саме тому журналісти 
повинні надавати факти з урахуванням ширшого 
контексту, коли поодинокі випадки є частиною 
більшого цілого, а окремі люди – частиною склад-
ної матриці, яка постійно змінюється [9].

Західні дослідження зазначають, що ЗМІ пови-
нні нести об’єднуючий чинник у суспільство під 
час війни. Згідно з демократичною теорією, «навіть  
у воєнний час ЗМІ повинні давати можливість грома-
дянам політично оцінити війну та наслідки» [4]. Жур-
наліст повинен бути не провідником миру, а швидше 
нейтральним посередником, кажуть фахівці. 

Крістіан Ейлдерс вважає, що діяльність ЗМІ 
повинна підпорядковуватися принципам роботи, 
які існували у мирний час. Тобто накладати 
додаткові обмеження на роботу журналістів під 
час воєнного стану не потрібно. Він вважає, що 
«головним завданням ЗМІ у воєнний час є репре-
зентація і оприлюднення всіх точок зору. Але ця 
проста вимога сама по собі є справжньою пробле-
мою в умовах війни» [3]. 

Медіааналітики виокремлюють три можливі 
наслідки діяльності ЗМІ під час воєнного стану: 

1) ЗМІ можуть сприяти прискоренню політичних 
рішень через одночасне висвітлення проблеми на 
багатьох ресурсах; 2) ЗМІ можуть утруднювати 
досягнення політичних цілей через занадто емо-
ційне висвітлення новин або розкриття військо-
вих операцій; 3) діяльність ЗМІ може впливати на 
політичний порядок денний [3]. Зважаючи на ці 
ефекти, медіа експертам потрібно напрацювати 
єдиний стандарт для висвітлення подій та історій 
під час воєнного стану у ЗМІ, а державний регу-
лятор має ці принципи закріпити нормативно- 
правовим актом. 

Висновки. Війна Росії проти України має сут-
тєві наслідки для ЗМІ. Дедалі зрозумілішим стає, 
що лише незалежна журналістика може допомогти 
дати точне розуміння війни та допомогти у пошу-
ках правди. Але також зрозуміло, що журналісти 
стикаються з величезними ризиками, роблячи 
репортаж і демонструють сміливість, розповіда-
ючи історії чесно та без цензури. Водночас активно 
ведуться і кампанії дезінформації. Через викорис-
тання соціальних мереж росіяни та багато інших 
користувачів у світі бачать лише викривлену кар-
тину реальності війни в Україні. Відтак ЗМІ пови-
нні використовувати весь спектр інструментів, 
доступних у цифрову епоху для створення новин. 
Це сприятиме залученню громадськості у кон-
текст, підвищенню розуміння процесів, що відбу-
ваються, а також розвитку емпатії. У цьому процесі 
дослідники медіа також відіграють важливу роль, 
звертаючи свою дослідницьку увагу на наслідки 
російського вторгнення, вчені можуть надавати 
висновки про війну та її наслідки для ЗМІ [8]. 

ЗМІ під час воєнного стану повинні мати регу-
лювання з питань використання спільної терміно-
логії та з питань висвітлення воєнних операцій, 
зокрема назв та розташувань об’єктів, відео та 
фотоконтенту. Водночас державне регулювання не 
повинно стосуватися обмеження доступу громадян 
до джерел інформації, а також плюралізму думок. 
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Kostrubitska A. V. FREEDOM OF SPEECH AND CERTAIN ASPECTS  
OF THE STATE REGULATION OF MASS MEDIA ACTIVITY DURING THE WAR 

The article analyzes the peculiarities of the activities of the media during the war and how this activity 
differs from the work of journalists in peacetime. Particular attention is paid to the aspect of state regulation 
of the media in connection with hostilities. 

Peculiarities of regulating the work of the press, television and Internet media in both European countries 
and Ukraine have been identified. It is determined that since the beginning of the active phase of the Russian 
invasion of Ukraine, most European governments have not introduced legislative changes aimed at regulating 
the work of social networks or TV channels in response to the war in Ukraine. At the same time, it is noted 
that national regulators have banned or blocked access to broadcasts of Russian content in order to prevent 
misinformation. Among the justifications for such actions in the legal field were: ensuring morality and legality 
in the provision of media services (Estonia), threats to national security and safety of citizens (Latvia), concerns 
about incitement to hatred (Moldova). 

Particular attention is paid to the study of the activities of journalists during the armed conflict, as well as 
the possible consequences of publishing materials: cooperation with the military and politicians, humanitarian 
mission, work in the war zone, the language issue etc. There are three possible consequences of the media 
during martial law: 1) the media can help accelerate policy decisions by simultaneously covering the problem 
on many resources; 2) The media may hinder the achievement of political goals due to overly emotional 
coverage of news or disclosure of military operations; 3) the activities of the media can influence the political 
agenda. 

The conclusions emphasize that Russia’s war against Ukraine has significant consequences for the media. 
It is becoming increasingly clear that only independent journalism can help give an accurate understanding  
of the war and help in the search for the truth. 

Key words: mass media, state regulation, war, military actions, freedom of speech.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

У статті досліджується стратегічне планування в якості системного механізму управ-
ління системою професійно-технічної освіти з боку органів регіональної влади та місцевого 
самоврядування. Використання стратегічного планування в якості механізму публічного 
управління здійснюється на засадах цільового управління, тобто досягнення певних цілей, 
спрямованих на вирішення системних проблем регіональної ПТО. Сьогодні стратегічне пла-
нування розвитку системи ПТО на національному та регіональному рівнях є як об’єктом, так 
і механізмом публічного управління. Доцільно говорити про його інституціоналізацію у сис-
темі публічного управління, оскільки розробка регіональних стратегічних планів розвитку сис-
теми ПТО опирається на широкий фундамент нормативних та концептуальних документів. 
У межах інституційного підходу, який зараз є пріоритетним у визначенні ролі стратегічного 
планування, його слід розглядати у якості комплексного механізму публічного управління роз-
витком регіональної системи ПТО. Його цінність полягає у тому, що він допомагає відійти 
від утилітарно-інструментальних підходів управлінської діяльності, які орієнтовані пере-
важно на забезпечення відповідності номенклатури та кількості місць у навчальних закладах 
попиту на ринку праці. Стратегічне планування в якості механізму публічного управління 
регіональною системою ПТО дозволяє інтегрувати усі інноваційні та модернізаційні про-
цеси у цілеспрямований комплекс дій на основі єдиних цілей та засад публічного управління.  
У межах стратегічного планування відкриваються можливості реалізації ефективних мето-
дів публічного управління, які суттєво збільшують його вплив на регіональну систему ПТО. 
Слід також виділити його здатність інтегрувати різнопланові процеси, які впливають  
на даний об’єкт управління. Найважливішим аспектом інституційності стратегічного пла-
нування як механізму публічного управління слід вважати нормативно-організаційний.

Ключові слова: публічне управління, стратегічний розвиток, професійно-технічна освіта, 
інститут, механізм, регіон.

Постановка проблеми. Стратегічне плану-
вання розвитку регіональної системи освіти стало 
інституційним об’єктом публічного управління 
з виокремленням власної нормативно-концеп-
туальної бази у 2019 р., коли розпочалася реалі-
зація Програми «EU4Skills: Кращі навички для 
сучасної України». У межах цієї програми було 
визначено саме стратегічне планування у якості 
базового управлінського механізму реформування 
професійно-технічної освіти в Україні з переорі-
єнтацією на вимоги ринку праці та потреби спо-
живачів освітніх послуг. Вона має міжнародний 
характер, оскільки здійснюється спільно з Євро-
пейським Союзом та низкою його членів (Німеч-
чина, Фінляндія, Польща) [8, с. 296]. У межах 
інституційного підходу стратегічне планування 
слід розглядати у якості комплексного механізму 
публічного управління розвитком регіональної 
системи Професійно-технічної освіти (ПТО) на 

основі забезпечення узгодженістю між попи-
том на робітничі кадри ринкового характеру та 
тенденціями соціально-економічного розвитку,  
а також потребами індивідуальних та корпоратив-
них споживачів освітніх послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Використання стратегічного планування як меха-
нізму публічного управління розвитком сис-
теми професійно-технінчої освіти досліджується  
у роботах Л. Беновської, Л. Грень, В. Григор’євої, 
О. Паски, Ю.Христій та інших вітчизняних фахів-
ців. Стратегічне планування у їх роботах розгля-
дається як механізм переходу публічного управ-
ління галуззю до формування інтегрованого 
об’єкта публічного управління у єдності самої 
регіональної системи ПТО та суміжних соціаль-
них сфер і чинників впливу на її розвиток. Разом 
з тим практично відсутнім є аналіз стратегічного 
планування в якості виокремленого об’єкта управ-
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ління розвитком професійно-технічної освіти на 
регіональному рівні.

Постановка завдання. Визначення переду-
мов та особливостей виокремлення стратегічного 
планування в інституційний механізм публічного 
управління розвитком регіональної системи про-
фесійно-технічної освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Використання стратегічного планування у якості 
інструмента модернізації ПТО є розробка регі-
ональних Стратегічних планів розвитку профе-
сійно-технічної освіти, які мають орієнтувати про-
цес реформування галузі на завдання збільшення 
конкурентоспроможності регіону через підго-
товку кваліфікованих робітниках, затребуваних 
роботодавцями та ринком праці. Вказані плани 
мають стати інструментом публічного управління 
на регіональному рівні для створення механіз-
мів впливу на розвиток системи ПТО комплексу 
змін у соціально-економічній сфері. Насамперед 
маються на увазі такі чинники як демографічні 
та міграційні впливи, суттєве розширення мож-
ливостей альтернативних форм зайнятості для 
працівників, зміни у соціальних потребах молоді 
щодо власної професії та професійного розвитку.

Стратегічне планування дозволяє забезпечити 
гнучкість та оперативність управління системою 
професійно-технічної освіти з боку органів регі-
ональної влади та місцевого самоврядування.  
Це особливо важливо в умовах децентралізації, 
яка, як вказує вітчизняна дослідниця В. Григор’єва, 
відкрила можливості удосконалення нормативно-
правової бази функціонування системи ПТО та її 
фінансування, паралельно з цим створюючи сти-
мули та організаційні передумови для забезпе-
чення її ефективності через упровадження нових 
критеріїв оцінки результатів освітнього процесу, 
стандартизацію змісту, упровадження інновацій-
них, зокрема, інформаційно-медіальних, освіт-
ніх технологій та механізмів гнучкої орієнтації  
на потреби ринку праці [4, с. 17].

Використання стратегічного планування  
в якості механізму публічного управління здій-
снюється на засадах цільового управління, тобто 
досягнення певних цілей, спрямованих на вирі-
шення системних проблем регіональної ПТО. 
Серед останніх у нормативних документах най-
більш часто називають наступні: неефективність 
мережі закладів ПТО та застарілість їх матері-
ально-технічної бази, низьку якість професійної 
підготовки випускників та широке поширення 
дублювання професій і кваліфікацій, неефек-
тивність наявної системи управління регіональ-

ною професійно-технічною освітою в силу від-
сутності розуміння її значущості для розвитку 
регіону, постійне скорочення контингенту здо-
бувачів освіти у регіональній системі ПТО вна-
слідок низької престижності робітничих профе-
сій, недостатній рівень кваліфікації переважної 
більшості педагогічних кадрів у системі ПТО, 
відсутність ефективних механізмів фінансування 
регіональної системи ПТО за рахунок диверси-
фікації його джерел, неефективність наявної сис-
теми професійної орієнтації та позиціонування 
регіональної системи ПТО; відсутність обгрунто-
ваного прогнозування потреб ринку праці у стра-
тегічній перспективі, низькі темпи упровадження 
громадсько-державних інструментів управління 
регіональною системою ПТО. Останнє особливо 
важливо для переходу на нову модель публічного 
управління системою ПТО з визначенням меха-
нізмів її фінансування та пріоритетів розвитку на 
основі узгодження державних програм та потреб 
стейкхолдерів (роботодавців, органів місцевого 
самоврядування, місцевих органів виконавчої 
влади, закладів ПТО) [1, с. 12].

Сьогодні стратегічне планування розвитку 
системи ПТО на національному та регіональному 
рівнях є як об’єктом, так і механізмом публічного 
управління. Доцільно говорити про його інсти-
туціоналізацію у системі публічного управління, 
оскільки розробка регіональних стратегічних 
планів розвитку системи ПТО опирається на Кон-
цепцію реалізації державної політики у сфері про-
фесійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна 
професійна (професійно-технічна) освіта» на 
період до 2027 року, затвердженою розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 12 червня 
2019 р. № 419-р. Також слід вказати на наявність 
Порядку розроблення регіональних стратегій роз-
витку та планів заходів щодо їх реалізації, здій-
снення моніторингу та оцінювання ефективності 
й результативності, який розроблено та затвер-
джено постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 листопада 2015 р. № 932.

Інституціоналізація стратегічного планування 
розвитку регіональної системи ПТО в якості 
об’єкта та механізму публічного управління має 
своїм результатом унормування процедури та 
змісту цього процесу у вигляді Стратегічного 
плану розвитку регіональної системи профе-
сійно-технічної освіти. У межах такого плану 
визначаються основні проблеми, базові тенденції, 
стратегічні та операційні цілі розвитку вказаної 
системи з чітким визначенням часового орієн-
тиру (7 років) та більш детальним плануванням 
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заходів з його реалізації (три, чотири роки) і сис-
теми моніторингу результативності цього про-
цесу. Сама розробка такого стратегічного плану 
передбачає налагодження інституціоналізованих 
механізмів взаємодії усіх суб’єктів, які зацікав-
лені у розвитку регіональної системи ПТО (зайня-
тих у цій сфері інституцій, структур управління 
зайнятістю населення та регіонального розвитку, 
суб’єктів підприємницької діяльності та виробни-
цтва, представників громадськості), а також меха-
нізмів координації з бюджетними проектами та 
програмами та взаємозв’язку ПТО, виробництва 
та фінансових ресурсів.

Також слід вказати на унормування самої про-
цедури розробки та прийняття регіональної стра-
тегії розвитку системи ПТО, тобто організаційних 
засад її використання як управлінського механізму. 
Зокрема, передбачено-колегіально-консенсусний 
характер суб’єкта такої розробки (робочої групи), 
що має об’єднувати усі зацікавлені сторони та 
фахівців-професіоналів, а також плановий харак-
тер роботи над цим документом та процедуру його 
публічного обговорення і прийняття. Унормовано і 
структуру стратегічної програми, яка має включати 
у себе комплексний аналіз регіональної системи 
ПТО з визначенням значущих чинників та потен-
ціалу її розвитку; застосування SWOT-аналізу для 
визначення стратегічного бачення розвитку даної 
системи у довгостроковому вимірі з урахуванням її 
особливостей; на цій основі обгрунтування страте-
гічних цілей її розвитку та конкретизація останніх 
у вигляді операційних цілей і основних завдань та 
заходів; а також розробка ефективної системи моні-
торингу та оцінювання результативності процесу 
реалізації даної стратегічної програми. Стратегіч-
ний план розвитку регіональної системи ПТО роз-
глядається в якості складової стратегії розвитку регі-
ону, що визначає його нормативно-правовий статус.

Важливою складовою стратегічного плану 
розвитку регіональної системи ПТО є його прак-
тична керованість за допомогою системи моні-
торингу. Остання реалізується через регулярний 
збір та аналіз визначених та науково обгрунто-
ваних показників для прийняття рішень щодо 
коригування чи оновлення стратегічних програм 
і проектів. Нормативно визначено три складові 
моніторингу: щорічний моніторинг включає 
дослідження зовнішнього середовища розвитку 
регіональної системи ПТО на основі аналізу базо-
вих тенденцій його розвитку у контексті їхнього 
впливу на розвиток системи ПТО; щорічний 
моніторинг системних результатів реалізації стра-
тегічного плану як міра досягнення стратегічних  

й операційних цілей з використанням методів ана-
лізу статистичних даних; моніторинг два рази на 
рік процесу реалізації передбачених стратегічним 
планом на основі аналізу процесу їх виконання 
та досягнення передбачених показників результа-
тивності.

У межах інституційного підходу, який зараз 
є пріоритетним у визначенні ролі стратегічного 
планування, його слід розглядати у якості комп-
лексного механізму публічного управління роз-
витком регіональної системи ПТО. Його цінність 
полягає у тому, що він допомагає відійти від ути-
літарно-інструментальних підходів управлінської 
діяльності, які орієнтовані переважно на забез-
печення відповідності номенклатури та кількості 
місць у навчальних закладах попиту на ринку 
праці. За рахунок стратегічного планування, вказує 
вітчизняний фахівець Н.Кульчицька, відкривається 
можливість формування комплексного механізму 
публічного управління системою ПТО на основі 
забезпечення узгодженістю між попитом на робіт-
ничі кадри ринкового характеру та глобальними 
тенденціями соціально-економічного розвитку,  
а також потребами індивідуальних та корпоратив-
них споживачів освітніх послуг [5, с. 178].

У цьому сенсі стратегічне планування висту-
пає інструментом вирішення кількох ключових 
завдань публічного управління розвитком регіо- 
нальної системи ПТО. По-перше, це вивчення 
попиту та пропозиції щодо певних професій та 
кваліфікації робітників на ринку праці як у поточ-
ному періоді, так і у стратегічній перспективі роз-
витку регіону. По-друге, це інтегроване стратегіч-
ними цілями планування управлінської діяльності 
щодо досягнення балансу між діяльністю закладів 
ПТО та потребами ринку праці у контексті розви-
тку регіональної економіки. По-третє, це забезпе-
чення випереджаючого розвитку інфраструктури 
та кадрового забезпечення регіональної системи 
ПТО у контексті досягнення стратегічних цілей 
розвитку. По-четверте, переведення усієї вказа-
ної системи на засади інноваційного розвитку та 
саморозвитку через оптимізацію як мережі закла-
дів, так і форм управління.

Стратегічне планування в якості механізму 
публічного управління регіональною системою 
ПТО дозволяє інтегрувати усі інноваційні та 
модернізаційні процеси у цілеспрямований комп-
лекс дій на основі єдиних цілей та засад публіч-
ного управління. Серед останніх, як справедливо 
вважає вітчизняний фахівець В.Свистун, най-
більшу репрезентацію у системі стратегічного 
планування мають цільова орієнтація публічно-
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управлінської діяльності та відповідно упро-
вадження цільового управління і управління за 
результатами (насамперед – досягнення когерент-
ності розвитку економіки, ринку праці та системи 
ПТО регіону), ініціювання саморегулюючих про-
цесів у регіональній системі ПТО для її переорі-
єнтації на динамічні зміни і потреби споживачів 
освітніх послуг (стейкхолдерів), налагодження 
ефективних механізмів соціального партнерства 
як основного ресурсу розвитку регіональної сис-
теми ПТО, регулюючі впливи наз боку органів 
державної влади та місцевого самоврядування на 
всіх суб’єктів, зацікавлених у розвитку регіональ-
ної системи ПТО [6, с. 38].

Як механізм публічного управління розви-
тком регіональної системи ПТО стратегічне 
планування є синтетичним утвором, що поєд-
нує економічні, соціально-управлінські, мотива-
ційні, організаційні, нормативно-правові та інші 
механізми, об’єднуючи їх у вигляді сукупності 
інструментів, що зорієнтовані на забезпечення 
зміни стану регіональної системи ПТО як об’єкта 
публічного управління у відповідності з визначе-
ними стратегічними цілями розвитку та у межах 
емпірично верифікованих показників. У цьому 
контексті стратегічне планування містить велике 
різноманіття конкретних форм і напрямів реаліза-
ції публічно-управлінського впливу. Серед остан-
ніх, на думку вітчизняного фахівця Л. Грень, най-
більше значення мають наступні: маркетинговий 
напрям, який орієнтує стратегічне планування 
на переорієнтацію регіональної системи ПТО 
для забезпечення потреб споживачів освітніх 
послуг, ринку праці та ринкової економіки; пра-
вовий напрям, основним змістом якого є форму-
вання нормативно-правової бази інноваційних 
трансформацій у досліджуваній царині; міжна-
родне співробітництво, що акцентує потребу у 
використанні передового світового досвіду для 
реформування регіональної системи ПТО та її 
адаптації до сучасних вимог; фінансовий напрям 
має на меті оптимізацію як форм фінансування 
підготовки робітничих кадрів, так і ефективного 
використання наявних ресурсів; організаційний, 
що фокусується на створенні ефективних меха-
нізмів взаємодії усіх зацікавлених суб’єктів у 
процесі модернізації регіональної системи ПТО; 
соціального партнерство, яке має слугувати осно-
вою формування нової громадсько-державної сис-
теми публічного управління у сфері професійно- 
технічної освіти [3, с. 130].

У межах стратегічного планування відкрива-
ються можливості реалізації ефективних методів 

публічного управління, які суттєво збільшують його 
вплив на регіональну систему ПТО. Йдеться насам-
перед про організаційний інструментарій у частині 
формування у межах стратегії розвитку центрів 
відповідальності за реалізацію кожного конкрет-
ного напряму у межах модернізації галузі науково 
обгрунтованого визначення кола їх функціональних 
обов’язків при досягненні визначених стратегічних 
цілей. Важливим є також забезпечення цілісності 
регіональної системи ПТО як об’єкта публічного 
управління для інтегрування організаційних, про-
ектно-модельних та нормативно-правових аспектів 
стратегічного розвитку досліджуваної сфери.

Серед інструментальних аспектів максимізації 
ролі стратегічного планування в якості механізму 
публічного управління системою регіональної 
ПТО слід також виділити її здатність інтегрувати 
різнопланові процеси, які впливають на даний 
об’єкт управління. У цьому сенсі стратегічне пла-
нування слід розглядати як механізм переходу 
публічного управління галуззю до кластерної 
моделі, що сформує інтегрований об’єкт публіч-
ного управління у єдності самої регіональної сис-
теми ПТО та суміжних соціальних сфер і чинни-
ків впливу на її розвиток. 

Безумовним є і ефективність використання 
стратегічного планування для визначення критері-
альної бази оцінювання результативності публіч-
ного управління розвитком регіональної системи 
ПТО. У межах стратегічного планування на основі 
визначення базових цілей такого розвитку відкри-
ваються можливості формування єдиних підходів 
та критеріїв щодо оцінки стану та розвитку даної 
системи і на цій основі – результативності управ-
ління нею. При цьому саме стратегічний підхід, 
на думку вітчизняних фахівців, дає можливість 
розробити на рівні технологічного застосування 
у системі публічного управління галуззю систему 
критеріїв, придатну для інтегрованої оцінки про-
цесів на національному, регіональному та локаль-
ному рівнях, а також поєднання кількісних та 
якісних показників підготовки робітничих кадрів 
з врахуванням співвіднесеності досягнутих ком-
петенцій випускників та вимог ринку праці і кон-
кретних працедавців [7, с. 605].

Інституційність стратегічного планування як 
механізму публічного управління проявляється 
у кількох аспектах. Найважливішим традиційно 
є нормативно-організаційний, який конституює 
стратегічне планування загалом та стратегічне 
планування освіти і її окремих підсистем у якості 
інституційного об’єкта публічного управління. 
Підставою для цього є інституювання системи 
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ПТО як об’єкта публічного управління та страте-
гічного планування. Важливою є також маркетин-
гова роль стратегічного планування як інструменту, 
що дозволяє узгоджувати внутрішньоосвітні та 
зовнішньоринкові процеси [2, с. 107].

Таким чином, можна говорити про трансформа-
цію стратегічного планування загалом та стратегіч-
ного планування розвитку освіти і професійно-тех-
нічної освіти на регіональному рівні в інституційний 
механізм публічного управління. Подальший роз-
виток даного процесу інституціоналізації визна-
чає зростання ефективності використання цього 
механізму у процесі реформування регіональної 
системи ПТО. На нашу думку, основним напрямом 
має стати інтегрування досліджуваного феномена  
в процес становлення моделі публічного управління 
з наростанням публічно-громадської складової стра-
тегічного планування. Що стосується формування 
публічної моделі стратегічного регулювання сис-
теми ПТО, то тут слід акцентувати кілька основних 
напрямів інноваційних змін на регіональному рівні:

– розробка нової регіональної структури управ-
ління системою ПТО на основі інтеграції системи 
публічного управління та системи громадського 
управління;

– формування інституціоналізованих механіз-
мів співпраці органів місцевого самоврядування та 
ПТО для представлення й узгодження інтересів усіх 
стейкхолдерів з використанням дорадчих структур, 
процедур консультування та експертизи, публічних 
обговорень, публічної підготовки нових стандартів, 
нормативних документів, регіональних проектів;

– упровадження багатоканального фінансування 
системи ПТО на регіональному рівні з акцентуван-
ням фінансових зобов’язань роботодавців;

– визначення базових компетенцій для суб’єктів 
управління регіональною системою ПТО та меха-
нізмів їх формування;

– подальша інтеграція старшої загальноосвіт-
ньої школи та закладів ПТО зі створенням на базі 
останніх загальноосвітнього профілю;

– розробка і упровадження ефективного інстру-
ментарію аналізу та прогнозування потреби і запи-
тів регіонального ринку праці в кваліфікованих 
робітничих кадрах та здійснення координації сис-
теми державного замовлення підготовки кадрів  
у закладах ПТО;

– формування нової моделі державно-громад-
ського управління на основі засад публічного 
врядування з гармонізацією взаємовідносин між 
органами державного управління галуззю та всіма 
стейкхолдерами.

Висновки. Таким чином, трансформація 
стратегічного планування загалом та стратегіч-
ного планування розвитку освіти і професійно- 
технічної освіти на регіональному рівні в інсти-
туційний механізм публічного управління при-
водить до інтегрування досліджуваного фено-
мена в процес становлення моделі публічного 
управління з наростанням публічно-громадської 
складової стратегічного планування. Слід від-
мітити напрями подальшої інституціоналізації 
досліджуваного об’єкта, які включають розробку 
нової регіональної структури управління систе-
мою ПТО; формування інституціоналізованих 
механізмів співпраці органів місцевого самовря-
дування та ПТО для представлення й узгодження 
інтересів усіх стейкхолдерів; упровадження бага-
токанального фінансування системи ПТО; визна-
чення базових компетенцій для суб’єктів управ-
ління регіональною системою ПТО та механізмів 
їх формування; розробка і упровадження ефек-
тивного інструментарію аналізу та прогнозу-
вання потреби і запитів регіонального ринку праці  
в кваліфікованих робітничих кадрах та здій-
снення координації системи державного замов-
лення підготовки кадрів у закладах ПТО; фор-
мування нової моделі державно-громадського 
управління на основі засад публічного вряду-
вання з гармонізацією взаємовідносин між орга-
нами державного управління галуззю та всіма 
стейкхолдерами.

Список літератури:
1. Беновська Л. Я., Паска О.В. Тенденції та проблеми розвитку професійно-технічної освіти  

в умовах реформи децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2021.  
Вип. 1. С. 10–15.

2. Братаніч Б. В. Освітній маркетинг в контексті глобалізації. Філософія освіти. 2006. № 5. С. 103–110.
3. Грень Л. М. Механізми державного управління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. 

Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. 2019.  
Вип. 2. С. 126–138.

4. Григор’єва В. Управління розвитком професійно-технічної освіти: концептуальний підхід. Науковий 
вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. 2014. № 8. С. 13–20.

5. Кульчицька Н. Є. Стратегічне планування та процес розбудови муніципальної освіти в Україні. Акту-
альні проблеми розвитку економіки регіону. 2019. Вип. 15(2). С. 166–180.



103

Механізми публічного управління

6. Свистун В. Методологічні підходи до управління розвитком професійно- технічної освіти в умовах 
ринкової економіки. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Профе-
сійна педагогіка. 2015. № 9. С. 35–41.

7. Сиченко В. В., Хітько М. М. Проблемно-цільові засади стратегічного планування розвитку системи 
освіти регіону. Public Administration and Regional Development. 2020. № 3. С. 596–617.

8. Христій Ю. Концептуальні засади міжнародного співробітництва у сфері професійно-технічної освіти 
в Європейському Союзі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. № 2. С. 292–301.

Kravchenko L. A. STRATEGIC PLANNING AS AN INSTITUTIONAL MECHANISM  
OF PUBLIC MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL VET SYSTEM

The article examines strategic planning as a systemic mechanism for managing the system of vocational 
education by regional authorities and local governments. The use of strategic planning as a mechanism  
of public administration is carried out on the basis of targeted management, ie the achievement of certain 
goals aimed at solving systemic problems of regional VET. Today, strategic planning for the development  
of the VET system at the national and regional levels is both an object and a mechanism of public administration.  
It is appropriate to talk about its institutionalization in the system of public administration, as the development 
of regional strategic plans for the development of the VET system is based on a broad foundation of normative 
and conceptual documents. Within the institutional approach, which is now a priority in defining the role 
of strategic planning, it should be considered as a comprehensive mechanism for public management 
of the development of the regional VET system. Its value lies in the fact that it helps to move away from 
utilitarian-instrumental approaches to management, which are focused mainly on ensuring compliance with 
the range and number of places in educational institutions in demand in the labor market. Strategic planning 
as a mechanism of public management of the regional VET system allows to integrate all innovation and 
modernization processes into a purposeful set of actions based on common goals and principles of public 
management. Within the framework of strategic planning, opportunities are opened for the implementation  
of effective methods of public administration, which significantly increase its impact on the regional VET 
system. Its ability to integrate the diverse processes that affect a given control object should also be noted. The 
most important aspect of the institutionalization of strategic planning as a mechanism of public administration 
should be considered regulatory and organizational.

Key words: public administration, strategic development, vocational education, institute, mechanism, 
region.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ  
ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Стаття присвячена узагальненню міжнародного досвіду правового регулювання етич-
ної поведінки публічних службовців. Показано, що етичні питання посідають важливе місце  
у правовому забезпеченні антикорупційної діяльності зарубіжних країн. Ці питання на наці-
ональному рівні регулюють спеціальні кодекси або аналогічні документи та, у низці країн, 
закони про конфлікт інтересів і закони про захист викривачів. Зазначені правові документи, 
перш за все, встановлюють етичні засади публічної служби, серед яких у багатьох зарубіж-
них етичних кодексах представлені служіння, доброчесність, неупередженість, суспільна 
ефективність, професійна компетентність, повага, забезпечення довіри, чесність.

Визначено кілька основних напрямів правового регулювання етичної поведінки публічних 
службовців зарубіжних країн, розвиток яких видається актуальним для України у першу 
чергу, а саме:

– регламентація прийняття публічними службовцями подарунків та знаків гостинності 
(поняття подарунка та знаку гостинності, види заборонених та дозволених подарунків,  
їх декларування тощо);

– регламентація можливостей додаткового працевлаштування та іншої діяльності 
публічних службовців (забороняючий підхід із законодавчо визначеними винятками або дозво-
ляючий підхід з певними обмеженнями та процедурною регламентацією);

– встановлення спеціальних обмежень щодо діяльності колишніх публічних службовців, 
що, значною мірою, покликані усунути так званий ефект «обертових дверей», зокрема, забо-
рони протягом певного часу лобістської діяльності, працевлаштування або іншої оплачуваної 
діяльності, а також певних фінансових операцій;

– забезпечення діяльності викривачів на публічній службі, в тому числі, визначення чітких 
механізмів збору повідомлень викривачів, процедур їх розслідування та реагування за резуль-
татами таких розслідувань, захист викривачів;

– організаційне забезпечення впровадження норм етичної поведінки публічних службов-
ців, включаючи спеціальні загальнодержавні установи або посадових осіб з етичних питань,  
а також спеціальних посадових осіб або підрозділи у органах влади.

Ключові слова: етичні засади публічної служби, етична поведінка публічного службовця, 
подарунок, додаткова діяльність публічних службовців, ефект «обертових дверей», діяль-
ність викривачів, організаційні структури з етичних питань.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Надання Україні ста-
тусу кандидата на вступ до ЄС з новою силою 
актуалізувало проблематику антикорупційної 
політики, оскільки навіть для збереження цього 
статусу нашій державі необхідно терміново вико-
нати низку вимог, в тому числі у площині проти-
дії корупції [2]. На шляху до реального вступу у 
Спільноту ці вимоги будуть значно розширюва-
тися та посилюватися, у зв’язку з чим нещодавно 
Верховна Рада України затвердила Антикоруп-
ційну стратегію на 2021–2025 роки [1]. У цьому 
документі значна увага присвячена аспектам запо-
бігання та протидії корупції, пов’язаним з етич-

ною поведінкою публічних службовців. Зокрема, 
до основних проблем подальшого удосконалення 
загальної системи запобігання та протидії коруп-
ції в Україні віднесено, серед іншого, недоскона-
лість правової регламентації заборон та обмежень 
на одержання подарунків, участі у певних право-
відносинах, неналежну реалізацію існуючих пра-
вил етичної поведінки, відсутність дієвих механіз-
мів захисту викривачів корупції. При вирішенні 
цих та інших подібних проблем доцільно скорис-
татися значним міжнародним досвідом, який дає 
ефективні зразки правового регулювання етичних 
аспектів запобігання та протидії корупції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми.  
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Теоретичні засади та загальні проблеми етики 
публічних службовців розкривали О. Антонова, 
Т. Василевська, Ю. Даниленко, В. Козаков, А. Коло-
дій, Н. Липовська, Т. Мельничук, С. Овчаренко, 
М. Пірен, Н. Піроженко, М. Рудакевич, Н. Соро-
кіна, Є. Хриков та ін. Етичним проблемам запобі-
гання корупції на публічній службі приділяли увагу 
В. Баштанник, С. Дрьомов, М. Месюк, А. Михненко, 
Е. Молдован, Є. Невмержицький, І. Пантелейчук, 
О. Прохоренко, С. Серьогін, В. Соловйов, Т. Супрун, 
О. Ткаченко, Р. Тучак, В. Федоренко, І. Чемерис та 
ін. У працях зазначених авторів висвітлюються 
окремі аспекти міжнародного досвіду правового 
регулювання етичної поведінки публічних службов-
ців, проте у комплексному вигляді цей досвід не був 
предметом спеціального аналізу.

Мета статті – виділення основних напрямів 
правового регулювання етичної поведінки публіч-
них службовців зарубіжних країн, розвиток яких є 
актуальним для України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У міжнародній практиці правового регулювання 
антикорупційної діяльності питанням етичної 
поведінки публічних службовців приділяється 
спеціальна увага. На глобальному рівні право-
вою основою виступає Міжнародний кодекс пове-
дінки державних посадових осіб, прийнятий ООН  
у 1996 р. [3], а на європейському – Модельний 
кодекс поведінки державних службовців, прийня-
тий Комітетом міністрів Ради Європи у 2000 р. [4]. 
Базуючись на положеннях цих міжнародних доку-
ментів, на національному рівні етичну поведінку 
публічних службовців регулюють, насамперед, спе-
ціальні кодекси або аналогічні документи, напри-
клад, Кодекс державної служби Великобританії [22], 
Цінності та етичний кодекс для публічного сектору 
Канади [23], Стандарти етичної поведінки для служ-
бовців органів виконавчої влади США [21], Кодекс 
етики державної служби Таїланду [6], Кодекс етики 
державних службовців Хорватії [11] та ін. Поряд з 
цим, у низці країн важливі аспекти етичної пове-
дінки публічних службовців визначаються зако-
нами про конфлікт інтересів (наприклад, Канада, 
Латвія, Молдова, Грузія) [5; 13; 17; 18] та законами 
про захист викривачів (наприклад, Великобританія, 
Канада) [19; 20], а у Великобританії також офіційно 
затверджені спеціальні етичні правила відносин 
публічних службовців з лобістами [15].

Зазначені правові документи, перш за все, 
встановлюють етичні засади публічної служби, 
які у різних кодексах називаються цінностями 
або принципами, але мають ідентичний зміст. 
Узагальнення дозволяє виділити такі поширені 

етичні засади, що представлені у низці кодексів 
[3; 4; 9; 11; 16; 22; 23]:

– служіння – діяльність виключно з погляду сус-
пільних інтересів, віддане служіння законно сфор-
мованим інститутам державної та місцевої влади;

– доброчесність – переважання службових 
обов’язків над особистими інтересами, відпові-
дальність та підзвітність, запобігання конфлікту 
інтересів або його можливості, уникнення будь-
якої залежності від інших осіб або організацій, що 
може впливати на виконання службових обов’язків;

– неупередженість – прийняття рішень та дії на 
підставі ретельного і неупередженого аналізу суті 
справи із забезпеченням рівності прав та інтересів 
усіх зацікавлених сторін, недопущення необгрун-
тованої переваги або дискримінації будь-якої з них;

– суспільна ефективність – ефективне та еко-
номічне розпорядження публічними ресурсами, 
відповідальне ставлення до них; 

– професійна компетентність – сумлінне та 
кваліфіковане виконання службових повноважень 
з дотриманням вимог законодавства, ефективна 
робота в команді, професійний розвиток;

– повага – ставлення з повагою до громадян 
та інших публічних службовців, ввічлива та при-
стойна поведінка;

– забезпечення довіри – спрямування зусиль 
на підтримку та збільшення суспільної довіри до 
органів влади, захист особистої репутації та репу-
тації публічної служби, ставлення до людей з тур-
ботою, збереження конфіденційної інформації; 

– чесність – правдивість у викладенні фактів та 
суті справи, негайне виправлення виявлених поми-
лок, найбільш можлива інформаційна відкритість 
для громадян у межах законодавства, без свідомого 
приховування та неправдивого подання інформації.

Виходячи з наведених засад, правове регу-
лювання етичної поведінки публічних службов-
ців зарубіжних країн охоплює низку аспектів.  
Їх можна узагальнити за кількома основними 
напрямами, розвиток яких видається актуальним 
для України у першу чергу.

Зокрема, у зарубіжних країнах детально регла-
ментується прийняття публічними службовцями 
подарунків та знаків гостинності. За цим напря-
мом загальним принципом правового регулювання  
є заборона будь-якому публічному службовцю при-
ймати подарунок або знак гостинності в будь-якій 
формі, що може вплинути на виконання ним поса-
дових повноважень, крім обмеженого переліку офі-
ційно визначених винятків. При цьому, наприклад, 
Стандарти етичної поведінки для службовців орга-
нів виконавчої влади США детально розкривають 
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поняття подарунків, що включають будь-які знижки, 
знаки гостинності, комісійні, кредити та інші пере-
ваги, що мають грошову вартість, а також послуги, 
зокрема, надання житла або транспорту, перевезення, 
подорожі, надання продуктів харчування [21].

Правова база окремих країн спеціально дета-
лізує певні види заборонених подарунків, серед 
яких [7; 9; 10; 13]:

– подарунки у готівковій формі, незважаючи  
на вартість (Ірландія);

– кредити або знижки на приватні покупки від 
продавців, з якими посадова особа має справу  
в межах службової діяльності (Данія, Ірландія);

– будь-які подарунки від сторонніх осіб  
на домашню адресу (Нідерланди);

– подорожі, оплачені приватними суб’єктами, 
зумовлені службовим становищем посадової особи 
(Данія);

– оплачені подорожі на некомерційних чар-
терних або приватних літаках, крім виняткових 
обставин за спеціальним погодженням (Канада);

– навчальні курси, оплачені сторонніми осо-
бами (Данія);

– фінансування членства посадової особи  
у спортивному клубі, приватній асоціації та ін. 
суб’єктом, який має ділові відносини з відповід-
ним органом влади (Нідерланди);

– безкоштовне відвідування концертів, спор-
тивних та інших масових заходів, пов’язаних зі 
службовою діяльністю посадової особи (Данія).

Стандарти етичної поведінки для службовців 
органів виконавчої влади США загалом встанов-
люють заборонені для них джерела подарунків,  
а саме, особи або організації, які: домагаються 
певних дій від органу влади, в якому працює 
посадова особа; ведуть справи або бажають вести 
справи з цим органом влади; ведуть діяльність, 
що регулюється цим органом влади; мають інтер-
еси, що можуть суттєво впливати на виконання 
посадовою особою своїх обов’язків [21].

Закон про запобігання конфлікту інтересів  
 діяльності публічних посадовців Латвії заборо-
няє такому посадовцю приймати протягом 2 років 
будь-який подарунок від суб’єкта, щодо якого він 
здійснював службову діяльність, а також від акці-
онерної компанії, в якій він був представником 
інтересів держави [18].

Суттєва увага у правовій базі зарубіжних країн 
приділяється винятковим випадкам, у яких публіч-
ним службовцям дозволяється приймати подарунки.

Насамперед, такими винятками є скромні 
подарунки, вартість яких одноразово та загалом 
за звітний період не перевищує офіційно вста-

новлену межу, наприклад, одноразово у США – 
20 доларів, у Нідерландах – 50 євро, за рік у Гру-
зії – 15% величини щорічної заробітної плати 
посадової особи [9; 10; 17; 21].

До категорії дозволених відносяться також 
подарунки від іноземних представників, що 
вручаються під час офіційних заходів, наприклад, 
«дипломатичні подарунки» від представників іно-
земних держав, подарунки від зарубіжних офіцій-
них гостей або від іноземних представників під час 
офіційних візитів публічних службовців закордон. 
При цьому подарунки, вартість яких перевищує 
встановлену межу, мають передаватися у власність 
відповідного органу влади [9; 10; 12; 17; 18].

Серед інших видів дозволених подарунків 
можна виділити: «подарунки подяки» незначної 
вартості, прийняті відповідно до норм увічливості 
(Данія, Канада, Молдова); символічні речі, суве-
ніри, прийняті під час офіційних заходів, вартістю 
не вище встановлених меж (Грузія, Молдова); офі-
ційні премії або гонорари, але при перевищенні 
200 доларів за погодженням посадової особи 
органу влади з питань етики (США); безкоштовне 
відвідування соціальних подій у разі запрошення 
(урочисті обіди, розважальні заходи та ін.), крім 
подорожей або проживання (США); подарунки, 
прийняті в межах стандартної практики службової 
діяльності (Канада) та ін. [5; 10; 13; 17; 21].

Крім того, законодавство Грузії, Латвії та, осо-
бливо, США містить перелік винятків, що взагалі 
не вважаються подарунками, до основних з яких 
можна віднести [17; 18; 21]:

– квіти, продукти, безалкогольні напої, суве-
ніри, друковані публікації, презентаційні матері-
али незначної вартості;

– нагороди та призи, отримані під час загаль-
нодоступних змагань або розіграшів;

– додаткові виплати, подарунки, інші переваги 
та гарантії від органу влади, в якому працює поса-
дова особа;

– кредити, комерційні знижки, інші подібні пере-
ваги, що є загальнодоступними або доступними для 
усіх публічних службовців даної категорії;

– безкоштовне відвідування комерційних захо-
дів для офіційного представлення інформації за 
дорученням органу влади.

Окремо законодавство Великобританії, Грузії, 
Ірландії, Канади, Молдови передбачає, що отри-
мані подарунки, вартість яких перевищує встанов-
лену межу, посадова особа має передавати у влас-
ність відповідного органу влади [5; 7; 13; 16; 17].

Правова база Великобританії та Канади міс-
тить деталізовані вимоги щодо декларування 
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подарунків. Так, у Великобританії кожне мініс-
терство повинно щоквартально публікувати 
інформацію про отримані міністрами подарунки 
вартістю більше 140 фунтів та знаки гостин-
ності [16]. У Канаді публічні службовці мають 
публічно декларувати разові подарунки вартістю 
від 200 доларів, а також інформувати Комісара з 
питань етики та конфлікту інтересів про усі пода-
рунки сумарною вартістю від 200 доларів, отри-
мані з одного джерела протягом 12 місяців [13].

У США окремо регламентуються питання 
подарунків у стосунках між публічними служ-
бовцями, що включає заборони давати подарунки 
керівникам або приймати їх від підлеглих, за 
винятком традиційних видів подарунків, напри-
клад, речі вартістю до 10 доларів, застілля або 
фуршети для колег у приміщенні органу влади, 
персональні знаки гостинності, загальноприйняті 
серед друзів [21].

Етичні кодекси Данії та Нідерландів приді-
ляють спеціальну увагу подарункам публічним 
службовцям під час участі у професійних кому-
нікативних заходах. Так, у Нідерландах при-
йняття будь-яких подяк за таку участь забороня-
ється, а у Данії – дозволяється лише у незначному 
розмірі. Забороняється також безкоштовно брати 
на ці заходи інших осіб, за винятком необхідності 
з представницькою метою, а участь у обідах, фур-
шетах та ін. дозволяється лише при їх невеликій 
вартості [9; 10].

У низці країн детально регламентується при-
йняття знаків гостинності публічними службов-
цями. Наприклад, у Великобританії органи влади, 
як правило, мають власні спеціальні правила при-
йняття таких знаків залежно від їх вартості, спе-
цифіки службової діяльності, впливу на репута-
цію органу влади тощо [15]. У Ірландії посадова 
особа, як правило, може приймати загальноприй-
няті знаки гостинності, розуміння яких залежить 
від вартості, частоти та умов їх пропонування,  
а інші знаки гостинності – у виняткових випадках 
з дозволу керівництва [7]. У Нідерландах дозво-
ляється приймати знаки гостинності, що відпові-
дають загальноприйнятій практиці, є важливими 
для виконання службових завдань та не мають 
значної вартості [9].

Етичні кодекси зарубіжних країн проголо-
шують також принцип відкритості у прийнятті 
публічними службовцями подарунків та знаків 
гостинності, що передбачає інформування про 
відповідні пропозиції безпосередніх керівників та 
уповноважених осіб, обговорення з ними та коле-
гами по службі можливості прийняття подарунків 

та знаків гостинності, особливо у разі будь-яких 
сумнівів [7; 9].

Наступним напрямом є регламентація мож-
ливостей додаткового працевлаштування та 
іншої діяльності публічних службовців. За цим 
напрямом у зарубіжних країнах простежується 
два підходи.

Перший підхід передбачає, що публічним 
службовцям, як правило, забороняється додат-
кова робота або інша діяльність, крім законо-
давчо визначених винятків. Наприклад, у Канаді 
посадова особа не має права, якщо тільки це не 
вимагається посадовими обов’язками, найматися 
на роботу або брати участь у іншій професійній 
діяльності, займатися бізнесовою діяльністю, 
бути діючим партнером у комерційному товари-
стві та ін. Дозволеними винятками є лише робота 
з метою збереження професійної кваліфікації, 
але без будь-якої оплати, та діяльність та посаді 
у благодійній або некомерційній організації. Всі 
такі винятки мають бути погоджені з Комісаром  
з питань етики та конфлікту інтересів [13]. 

У Великобританії міністр після вступу на 
посаду повинен залишити будь-яку іншу посаду 
в державному секторі, крім виняткових випадків, 
у яких він повинен спитати думку державного 
секретаря та міністерського радника щодо наяв-
ності конфлікту інтересів. Міністр може брати 
участь у благодійній діяльності, але не повинен 
особисто звертатися до будь-кого з благодійною 
метою, щоб не ставити себе у залежність від сто-
ронніх осіб [16].

У Грузії публічному службовцю забороняється 
виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу, 
за винятком наукової, педагогічної або творчої, 
займати посаду у іншій державній установі або 
приватній організації, в тому числі закордонній, 
займатися підприємницькою діяльністю [17]. 
У Латвії для різних категорій посад встановлені 
дещо відмінні переліки винятків, зокрема, для 
членів парламенту та уряду, державних служ-
бовців, спеціальних службовців у системі мініс-
терства внутрішніх справ та ін. При цьому усім 
посадовцям дозволяється займатися навчальною, 
науковою, медичною, творчою роботою, профе-
сійним спортом, а також індивідуальним підпри-
ємництвом у галузях агропромислового вироб-
ництва, рибальства, лісівництва або сільського 
туризму, якщо щорічний фінансовий обіг такої 
діяльності не перевищує 30 тис. лат. [18].

За другим підходом, додаткова робота або 
інша діяльність публічних службовців пере-
важно дозволяється, але з певними обмеженнями, 
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обов’язковим отриманням офіційних дозволів, 
звітуванням за встановленими процедурами та, як 
правило, оприлюдненням відповідної інформації.

Так, у США публічний службовець повинен 
отримати дозвіл на будь-яку зовнішню зайнятість 
або діяльність за спеціальною процедурою, що 
встановлена у кожному органі влади. Крім того, 
заборонено отримувати винагороду з будь-якого 
джерела, крім держави, за навчання, виступи або 
публікації, що пов’язані з виконанням посадо-
вих обов’язків [21]. Спеціальні обмеження вста-
новлені для колишніх зареєстрованих лобістів, 
зокрема, заборони протягом 2 років працювати 
у певних органах влади, займатися службовою 
діяльністю, що прямо пов’язана з колишніми 
роботодавцями або клієнтами тощо [14].

У Австралії публічний службовець повинен отри-
мати офіційний дозвіл від органу влади на будь-яку 
іншу роботу або оплачувану діяльність, крім волон-
терської, неоплачуваної або оздоровчої оплачуваної 
роботи (наприклад, спортивним тренером) [12].

У Данії та Нідерландах публічні службовці 
навіть заохочуються до додаткової діяльності,  
в тому числі оплачуваної, що сприяє підвищенню 
довіри громадян до влади (соціальна та навчальна 
робота, волонтерство, виконання функцій у муні-
ципальних радах, асоціаціях або фондах тощо). 
У більшості випадків дозволяється також підпри-
ємницька діяльність та робота у приватних орга-
нізаціях. Разом з тим, посадові особи зобов’язані 
звітуватися керівництву органів влади про будь-
яку додаткову діяльність та, у випадку сумнівів, 
радитися з уповноваженими особами щодо її при-
йнятності. При цьому забороняється додаткова 
діяльність, що спричиняє конфлікт інтересів, шко-
дить виконанню посадових обов’язків або функ-
ціонуванню органу влади, погіршує репутацію 
публічного службовця. У Нідерландах додаткова 
діяльність публічного службовця підлягає, за пев-
них умов, спеціальній реєстрації [9; 10].

У деяких країнах етичні кодекси включають 
спеціальні заборони комерційних операцій між 
публічними службовцями та органами влади. 
Наприклад, у Великобританії орган влади не має 
права укладати контракти з будь-яким державним 
службовцем, приватною компанією, в якій держав-
ний службовець є директором, товариством, чле-
ном якого є державний службовець [8]. У Нідер-
ландах публічним службовцям забороняється 
продавати товари або надавати послуги органам 
влади, за винятком спеціальних дозволів [9].

У Великобританії та США існують спеціальні 
правила поводження публічних службовців  

з лобістами. Передусім, посадовим особам 
забороняється приймати будь-які подарунки, 
що можуть поставити їх у залежність від лобіс-
тів. Інші важливі правила передбачають нероз-
голошення внутрішньої інформації про процеси  
у органах влади, обережність у прийнятті знаків 
гостинності, надання різним лобістським групам 
рівних можливостей представляти свої позиції, 
збалансування інтересів усіх зацікавлених сто-
рін при прийнятті рішень, уникнення конфлікту 
інтересів тощо [14; 15].

Багато норм етичного законодавства зару-
біжних країн в сукупності утворюють окремий 
важливий напрям, присвячений спеціальним 
обмеженням щодо діяльності колишніх публіч-
них службовців. Такі обмеження спрямовані на 
запобігання використанню колишніми публіч-
ними службовцями можливостей, отриманих під 
час перебування на посаді, для надання неви-
правданих переваг певним організаціям та осо-
бам. Зокрема, вони покликані усунути так званий 
ефект «обертових дверей», що полягає у пере-
ході менеджерів з приватних структур у органи 
публічної влади, а потім поверненні назад у бізнес 
з внутрішньою службовою інформацією та нала-
годженими зв’язками у владному середовищі. 

Аналіз законодавства різних країн дає змогу 
виділити основні види обмежень щодо діяль-
ності колишніх публічних службовців.

Так, поширеними є заборони лобістської 
діяльності протягом певного часу. Так, колишнім 
міністрам у Великобританії та Канаді забороня-
ється мати лобістські контакти з представниками 
органів влади у власних інтересах або у інтересах 
іншої організації (особи) протягом 2 років після 
залишення посади. Для колишніх вищих держав-
них службовців аналогічна заборона існує у Вели-
кобританії також протягом 2 років, для державних 
службовців інших категорій – протягом 1 року,  
а у США для вищих державних службовців – про-
тягом 1 року. У Великобританії винятки з цих забо-
рон регулює Консультативний комітет з бізнес-
призначень. 

У Канаді, Молдові та США діють заборони 
для будь-яких колишніх державних службовців на 
1–2 роки щодо представництва інтересів осіб або 
організацій, з якими вони мали службові справи, 
та щодо лобістських контактів з органами влади, 
в яких вони працювали. Крім того, у США колиш-
нім державним службовцям забороняється займа-
тися будь-якою діяльністю на користь іноземних 
урядів або політичних партій протягом 2 років 
після залишення посади [5; 8; 13; 14; 16]. При 
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порушенні зазначених вимог у США колишньому 
державному службовцю може бути заборонено 
займатися лобіюванням у відповідному органі 
влади додатково на період до 5 років, а у Канаді 
будь-яким посадовим особам може бути заборо-
нено мати з ним офіційні справи [13; 14].

Інший поширений вид обмежень передбачає 
різні заборони працевлаштування або іншої 
оплачуваної діяльності протягом певного часу. 
Зокрема, у Канаді колишньому державному служ-
бовцю забороняється укладати контракт, ставати 
членом ради директорів, поступати на роботу 
щодо організації, з якою він мав службові сто-
сунки протягом 1 року перед залишенням держав-
ної служби (для міністрів 2 роки) [13]. У Молдові 
та Грузії колишні посадові особи не мають права 
протягом 1 року влаштовуватися на роботу в орга-
нізації, щодо яких вони перед залишенням посади 
протягом визначеного терміну виконували контр-
ольно-наглядові функції [5; 17]. Аналогічні забо-
рони у Латвії на 2 роки поширюються на колиш-
ніх публічних службовців, які, крім контролю та 
нагляду, приймали також рішення про публічні 
закупівлі, виділення публічних коштів, привати-
зацію публічного майна [18].

У Великобританії діє система офіційних дозво-
лів на працевлаштування протягом певного часу. 
Так, колишнім міністрам та вищим державним 
службовцям забороняється у 2-річний період 
після залишення посади приймати жодну пропо-
зицію нової роботи без дозволу прем’єр-міністра 
за рекомендацією Консультативного комітету 
з бізнес призначень. Як правило, мінімальний 
період очікування до переходу на нову роботу 
встановлюється терміном 3 місяці для колиш-
ніх міністрів. Інші колишні державні службовці 
повинні брати дозвіл на нову роботу (середньої 
ланки – протягом 2 років після залишення посади, 
нижчої ланки – протягом 1 року) у колишньому 
органі влади, але тільки у випадку наявності спе-
ціальних обставин. Наприклад, дозвіл є необхід-
ним, якщо протягом останніх 2 років перебування 
на державній службі колишня посадова особа 
брала участь у виробленні політики, приймала 
регуляторні рішення або мала доступ до важливої 
комерційної інформації, що впливає на діяльність 
передбачуваного роботодавця. У певних випадках 
може прийматися рішення продовжувати випла-
чувати заробітну плату колишнім державним 
службовцям у період очікування [8; 16].

У законодавстві окремих країн зустрічаються 
інші обмеження діяльності колишніх публіч-
них службовців, наприклад, заборона протягом 

2 років після залишення посади купувати влас-
ність, ставати акціонером або партнером комер-
ційних компаній, щодо яких відповідний служ-
бовець приймав рішення про публічні закупівлі, 
виконував контрольно-наглядові функції та ін. 
(Латвія), обов’язок уникати ситуацій, що можуть 
призвести до нечесних переваг для нових робото-
давців, зокрема, при конкурсному отриманні дер-
жавного фінансування (Австралія) тощо [12; 18].

Цікавою є також норма етичного кодексу Нідер-
ландів про так званий період «охолодження». Він 
передбачає дистанціювання посадової особи від 
певної діяльності протягом визначеного періоду 
перед переходом з публічної служби у приватний 
сектор, що може включати обмеження на доступ 
до службової інформації, утримання від вико-
нання деяких функцій, виключення службових 
контактів з певними особами [9].

У законодавстві зарубіжних країн суттєва 
увага приділяється такому напряму як діяль-
ність викривачів на публічній службі (англ. – 
whistleblowing). З цього приводу можна виділити 
два підходи до викриття зловживань та порушень  
у органах влади, неналежної поведінки посадових 
осіб. За першим підходом публічний службовець, 
якому стало відомо про такі факти або у якого  
є відповідні обгрунтовані підозри, зобов’язаний 
повідомити про них за встановленою процеду-
рою (наприклад, Австралія, Великобританія, Гру-
зія, Нідерланди, Таїланд). При цьому, наприклад, 
етичний кодекс Нідерландів вимагає від публіч-
ного службовця, перш за все, вказати поруш-
нику на неналежну поведінку, і лише у випадку 
продовження порушення робити викриття [6; 9; 
12; 17; 22]. За другим підходом викриття є пра-
вом публічного службовця, але не обов’язком 
(наприклад, Данія, Канада, Хорватія) [10; 11; 23]. 
Зокрема, у Законі про захист викривачів Канади 
спеціально вказується, що ніякі його положення 
не повинні розглядатися як обов’язок публічного 
службовця здійснювати викриття [20].

Законодавство Великобританії та Канади міс-
тить перелік видів зловживань та порушень, що 
підлягають викриттю, зокрема, рішення всупереч 
актам парламенту або уряду, неналежне викорис-
тання публічних коштів, прорахунки, що завдають 
шкоду здоров’ю або безпеці людей, навколиш-
ньому середовищу, порушення виконання посадо-
вих обов’язків або етичного кодексу тощо [19; 20].

Розслідування повідомлень викривачів 
регулюється або єдиною процедурою, що затвер-
джується або на загальнодержавному рівні, або 
локальними процедурами на рівні кожного органу 



Том 33 (72) № 3 2022110

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

влади. Це регулювання, наприклад, у Велико-
британії, Канаді, Нідерландах, Хорватії, передба-
чає, що первинне розслідування повідомлення 
викривача, як правило, відбувається за місцем 
його роботи. Цим займається спеціальна посадова 
особа (підрозділ) з питань етики органу влади, 
яка протягом встановленого терміну має надати 
висновок керівнику цього органу, а останній – 
вжити необхідні заходи. У випадку неналежного 
розгляду органом влади інформації викривача, 
він може звернутися для проведення вторинного 
розслідування до спеціальної установи або поса-
дової особи, що займається питаннями викриття 
на рівні всієї органів влади (наприклад, Палати 
для викривачів у Нідерландах, Комісара з питань 
доброчесності у публічному секторі Канади). Крім 
того, викривач може одразу надавати інформацію 
до зазначеної спеціальної установи (посадової 
особи), якщо у зловживання або порушення втяг-
нуте керівництво органу влади. За результатами 
кожного розслідування має надаватися офіційна 
відповідь викривачу та, у разі підтвердження 
наявності зловживань або порушень, мають вжи-
ватися заходи для їх усунення [9; 11; 19; 20; 22].

Закон про захист викривачів Канади перед-
бачає також можливість публічного викриття, 
якщо, на обгрунтований погляд викривача, має 
місце випадок серйозного порушення законодав-
ства або неминучої загрози життю, здоров’ю або 
безпеці людей, навколишньому середовищу [20].

Викривачу забезпечується захист від пере-
слідувань, тиску або дискримінації у зв’язку  
з викриттям через звернення до спеціальних 
установ. Наприклад, у Великобританії публічний 
службовець може подати скаргу до спеціального 
службового трибуналу [19]. У Канаді закон вста-
новлює досить детальну процедуру, що передба-
чає подання скарги спочатку Комісару з питань 
доброчесності у публічному секторі. Останній 
може спробувати досягти примирення між скарж-
ником та органом влади. Якщо згоди не досягнуто, 
скарга виноситься на розгляд Трибуналу з питань 
захисту викривачів, який видає приписи про від-
шкодування викривачу збитків та вжиття дисци-
плінарних заходів проти його переслідувачів [20].

Важливим напрямом виступає також організа-
ційне забезпечення впровадження норм етич-
ної поведінки публічних службовців у зарубіж-
них країнах. Безперечно, основну роль у такому 
організаційному забезпеченні відіграють спеці-
альні центральні органи влади з питань публічної 
служби та керівники органів влади. Поряд з цим, 
у системах органів влади зарубіжних країн функ-

ціонують спеціальні організаційні структури, що 
займаються етичними питаннями.

Насамперед, у органах влади діють спеціальні 
посадові особи або підрозділи з етичних питань. 
Наприклад, у кожному органі влади центрального 
рівня Великобританії, Нідерландів, США, Хор-
ватії призначаються спеціальні посадові особи 
(комісари, радники) з питань етичної поведінки 
[9; 11; 21; 22]. У кожному аналогічному органі 
влади Таїланду діє розгалужена організаційна 
система, що складається з етичного комітету та 
спеціального допоміжного підрозділу [6]. У феде-
ральних органах влади Канади функціонують 
спеціальні посадові особи з питань викриття, які 
отримують та обліковують повідомлення викри-
вачів, взаємодіють з ними, проводять відповідні 
розслідування, надають на цій основі висновки та 
рекомендації для керівництва [23].

На рівні всієї системи органів влади діють спе-
ціальні загальнодержавні установи або поса-
дові особи з етичних питань, що мають спеці-
альний статус та певні гарантії незалежності, 
наприклад, Комісар з питань конфлікту інтер-
есів та етики Канади, Офіс урядової етики США, 
Етична комісія Хорватії [11; 13; 21]. У Велико-
британії важливу роль відіграє Консультативний 
комітет з бізнес-призначень з незалежним стату-
сом, який розглядає питання дозволів на працев-
лаштування у приватному секторі та лобістську 
діяльність колишніх міністрів та вищих держав-
них службовців [16].

У деяких країнах створене спеціальне орга-
нізаційне забезпечення діяльності викрива-
чів. Так, у Великобританії діють посадові особи 
з питань викриття при кожному міністерстві,  
у Канаді – Комісар з питань доброчесності  
у публічному секторі, у Нідерландах – Палата 
для викривачів. Їх функції включають отримання, 
облік та статистичний аналіз повідомлень викри-
вачів, встановлення процедур розслідування цих 
повідомлень, проведення вторинних розслідувань, 
консультування та надання рекомендацій органам 
влади тощо. У Великобританії та Канаді функціо-
нує також спеціальний трибунал, який призначе-
ний захищати викривачів від переслідувань, тиску 
або дискримінації. Наприклад, членами Трибуналу 
з питань захисту викривачів Канади є судді Феде-
рального суду або вищих судів провінцій [9; 19; 20].

Висновки. Важливе місце у правовому забез-
печенні антикорупційної діяльності зарубіж-
них країн посідають питання етичної поведінки 
публічних службовців. Ці питання на національ-
ному рівні регулюють спеціальні кодекси або 
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аналогічні документи та, у низці країн, закони про 
конфлікт інтересів і закони про захист викривачів. 
Зазначені правові документи, перш за все, встанов-
люють етичні засади публічної служби, серед яких 
у багатьох зарубіжних етичних кодексах представ-
лені служіння, доброчесність, неупередженість, 
суспільна ефективність, професійна компетент-
ність, повага, забезпечення довіри, чесність.

Виходячи з таких засад, правове регулювання 
етичної поведінки публічних службовців зарубіж-
них країн здійснюється за низкою напрямів. Серед 
них можна виділити кілька основних напрямів, 
розвиток яких, на наш погляд, є актуальним для 
України у першу чергу, а саме:

– регламентація прийняття публічними служ-
бовцями подарунків та знаків гостинності (поняття 
подарунка та знаку гостинності, види заборонених 
та дозволених подарунків, їх декларування тощо);

– регламентація можливостей додаткового пра-
цевлаштування та іншої діяльності публічних служ-
бовців (забороняючий підхід із законодавчо визначе-
ними винятками або дозволяючий підхід з певними 
обмеженнями та процедурною регламентацією);

– встановлення спеціальних обмежень щодо 
діяльності колишніх публічних службовців, що, 

значною мірою, покликані усунути так званий 
ефект «обертових дверей», зокрема, заборони 
протягом певного часу лобістської діяльності, 
працевлаштування або іншої оплачуваної діяль-
ності, певних фінансових операцій, а також визна-
чення дієвого механізму компенсаційних виплат 
колишнім публічним службовцям у період дії вка-
заних заборон;

– забезпечення діяльності викривачів на публіч-
ній службі у контексті завдань Антикорупційної 
стратегії на 2021–2025 роки, в тому числі, визна-
чення чітких механізмів збору повідомлень викри-
вачів, ефективних процедур їх розслідування та 
реагування за результатами таких розслідувань, 
належний захист викривачів;

– організаційне забезпечення впровадження 
норм етичної поведінки публічних службов-
ців, включаючи спеціальні загальнодержавні 
установи або посадових осіб з етичних питань,  
а також спеціальних посадових осіб або підроз-
діли у органах влади.

У межах кожного напряму в зарубіжних кра-
їнах напрацьовано конкретні механізми, впрова-
дження яких з урахуванням вітчизняних реалій 
визначає перспективи подальших досліджень.
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Kravchenko S. O. LEGAL REGULATION OF ETHICAL CONDUCT OF PUBLIC SERVANTS: 
INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR UKRAINE

The article is devoted to generalization of international experience of legal regulation of ethical conduct 
of public servants. The place of ethical matters is shown as important in the legal providing of anti-corruption 
activity in foreign countries. These matters are regulated at national level by special codes or similar documents 
and, in a number of countries, laws on conflict of interest and laws on defense of whistleblowers. Mentioned 
legal acts establish, first of all, ethical principles of public service, namely service, integrity, impartiality, 
social effectiveness, professional competence, respect, confidence ensuring, honesty, which are presented in 
many foreign ethical codes.

Some main directions of legal regulation of ethical conduct of public servants in foreign countries  
are determined as proposed priorities for development in Ukraine. These directions are following:

– regulating of accepting gifts and hospitality by public servants, including a concept of gift and hospitality, 
main kinds of prohibited and allowed gifts, declaring of gifts etc.;

– regulating possibilities for secondary employment and other activity of public servants, namely, prohibiting 
approach with legally determined exceptions or allowing approach with certain limitations and procedural 
regulation;

– establishing special limitations on activity of former public servants aimed substantially at elimination  
the so-called “revolving door” effect, in particular, prohibiting during a certain time for lobbying activity, 
some employment or other paid activity and also certain financial operations;

– providing for whistleblowing in public service, including determination of clear mechanisms for collecting 
reports of whistleblowers, procedures for investigations and reacting according to their results, defense  
of whistleblowers;

– organizational providing for implementing standards of ethical conduct of public servants, in particular, 
special state bodies or governmental officials for ethical matters and special officials or divisions in 
governmental bodies.

Key words: ethical principles of public service, ethical conduct of public servant, gift, secondary activity  
of public servants, “revolving door” effect, whistleblowing, organizational structures for ethical matters.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

У статті досліджено, що система охорони здоров’я Японії тісно пов’язана з роботою 
місцевих органів влади. Визначено, що Японія ввела заборону на доходи страхових компаній 
за медичні послуги, а також обмеження на оплату праці лікарів, які допускають серйозні 
помилки в обслуговуванні пацієнтів. Наголошено, що ця система існує вже кілька десятиліть 
та підтримується, у межах штатів, такими організаціями як: Синій хрест і Синій щит, 
які зобов’язані страхувати всіх, хто сам цього забажає. Визначено, що більшість американ-
ців користуються певними програмами страхування та отримують так звані “керовані” 
пільги. Розглянуто Німецьку систему управління охороною здоров’я, яка базується на добре 
структурованому медичному страхуванні, що складається з державного медичного стра-
хування та приватного страхування. З’ясовано, що в Великобританія забезпечує мешканців 
практично всіма необхідними медичними послугами, стаціонарними препаратами та іншими 
медичними витратами, на безоплатній основі. 

Виявлено, що за останні роки французька система охорони здоров’я стала чи не однією 
з найкращих у світі. В основному це було досягнуто за рахунок успішного вирішення таких 
завдань, як: забезпечення загального охоплення, доступ без «списків очікування», свобода 
вибору і задоволення потреб пацієнта. Визначено, що Швеція побудувала політику та стра-
тегію, а, також, конкретні програми та проєкти, що впливають на збереження здоров’я 
населення та попередженню захворювань, а, також, проведенню реабілітації. Національна 
політика охорони здоров’я Швеції є успішною, однак, в країні не вистачає законодавчої бази 
про охорону здоров’я та її захист. Досліджено, що в Канаді, витрати на охорону здоров’я 
продовжують зростати швидше за рівень економіки. Розглянуто Канадську систему охо-
рони здоров’я, яка значною мірою залежить від лікарів первинної медико-санітарної допо-
моги, які становлять приблизно 51% усіх лікарів в цій країні. Більшість лікарів мають свою 
власну практику та користуються високим ступенем незалежності. В свою чергу держава 
оплачує послуги приватних лікарів залежно від допомоги, яку вони надають.

Ключові слова: публічне управління, система охорони здоров’я, страхування, медичні 
послуги, ефективність функціонування. 

Постановка проблеми. Сьогодні у світі не 
існує жодної ідеальної, стійкої та раціональної 
системи охорони здоров’я. Кожна країна світу 
прагне створити стійку національну систему охо-
рони здоров’я, яка буде відрізнятись якістю та 
ефективністю, розвиненою системою надання 
послуг та фінансування охорони здоров’я. Укра-
їнська система охорони здоров’я значно від-
стає від розвинутих країн за багатьма показни-
ками, зокрема за тривалістю життя, смертністю 
та боротьбою з хронічними та інфекційними 
захворюваннями. Незважаючи на низькі показ-
ники охорони здоров’я, Україна витрачає значні 
кошти частка валового внутрішнього продукту на 
медичні послуги, але це, як правило, не впливає 
позитивно на систему охорони здоров’я. Про-
цес реформування національної системи охо-
рони здоров’я продемонстрував неефективну 

політику в цій сфері, високий рівень корупції та 
неплатоспроможності перетворення цієї системи 
на рівень світових стандартів охорони здоров’я. 
Система охорони здоров’я в Україні застаріла, 
має багато недоліків і потребує модернізації  
з використанням сучасних світових тенденцій та 
досвіду розвинених країн світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок в дослідженні питання зарубіж-
ного досвіду публічного управління у сфері охо-
рони здоров’я внесли такі дослідники, зокрема: 
Д. Гомон, А. Денисова, Т. Камінська, Н. Карпи-
шин, Н. Костенко, В. Костюк, Г. Муляр, А. Пар-
шикова, М. Поворозник, О. Приятельчук, Т. Федо-
ренко, О. Яремчук та інші. Однак, зазначене 
питаня можна вважати не достатньо розкритим. 

Мета роботи. Метою написання статті  
є комплексне обґрунтування та проведення аналізу 
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проблемних питаннь зарубіжного досвіду публіч-
ного управління у сфері охорони здоров’я. 

Виклад основного матеріалу. Зарубіжна 
практика надання медичних послуг свідчить про 
те, що реалізація гуманітарної, людино-орієнто-
ваної парадигми глобального економічного розви-
тку та соціального прогресу, заснованої на якості 
людських ресурсів, має сприяти реалізації осно-
вного права людини на життя і здоров’я, а отже, 
довголіття [12, с. 96]. Міжнародні організації, такі 
як: Організація Об’єднаних Націй, Європейський 
Союз, Світовий банк, Європейський банк рекон-
струкції та розвитку, Всесвітня організація охо-
рони здоров’я, останнім часом, приділяють зна-
чну увагу показникам ефективності формування 
механізмів публічного управління системою охо-
рони здоров’я, оцінюючи згідно них рівень розви-
тку різних країн світу, в цілому. 

Варто підкреслити, що на думку дослідниці 
О. Яремчук, невід’ємною складовою ефективного 
розвитку держави є підтримка соціальної сфери 
та формування існуючої в країні системи охорони 
здоров’я. Дослідниця наголошує, що за ключо-
вими показниками здоров’я (очікувана тривалість 
життя та дитяча смертність), країнами-лідерами є: 
Японія, Німеччина та США [13]. 

Необхідно більш детально зупинитися на осо-
бливостях функціонування механізмів публічного 
управління системою охорони здоров’я в кожній 
з цих країн. 

Перша країна, яка заслуговує на увагу є Япо-
нія в якій існує чотири рівні управління охоро-
ною здоров’я: уряд, префектури, медичні цен-
три та місцеві (міські та сільські) органи влади. 
Їхню діяльність координує Міністерство охо-
рони здоров’я та соціального захисту населення. 
У структурі органів місцевого самоврядування 
створюються департаменти охорони здоров’я, які 
відповідають за управління місцевими програ-
мами розвитку охорони здоров’я. Префектури та 
великі муніципалітети створюють медичні центри 
(кожен центр обслуговує приблизно 100 000 жите-
лів), які фінансуються як державними, так і міс-
цевими органами влади. Варто додати, що для 
Японії характерна “сильна” система публічного 
управління сфери фінансування охорони здоров’я 
та медичного страхування [2, c. 115].

Так, Г. Муляр підкреслює, що система охорони 
здоров’я Японії тісно пов’язана з роботою міс-
цевих органів влади [7]. Основними установами, 
пов’язаними з системою охорони здоров’я Япо-
нії, є: Бюро політики у сфері охорони здоров’я, 
Бюро медичних послуг, Бюро фармацевтичної 

продукції і продовольчої безпеки, Бюро трудо-
вих стандартів, Соціальне забезпечення і Бюро 
жертв війни, Бюро здоров’я і добробуту для літ-
ніх людей, Бюро медичного страхування і Бюро 
пенсійного забезпечення. Японія є капіталістич-
ною країною, саме тому охорона здоров’я у ній 
обходиться недешево. Проте слід зауважити, що 
близько 90% витрат громадян покриває державна 
система медичного страхування [7]. 

Варто також додати, що за словами вченого 
Н. Карпишин наразі Японія ввела заборону на 
доходи страхових компаній за медичні послуги, 
а також обмеження на оплату праці лікарів, які 
допускають серйозні помилки в обслуговуванні 
пацієнтів [4]. Вчений також звертає увагу на те, 
що ця система існує вже кілька десятиліть та під-
тримується, у межах штатів, такими організаці-
ями як: Синій хрест і Синій щит, які зобов’язані 
страхувати всіх, хто сам цього забажає. США 
витрачають 16,4% ВВП на охорону здоров’я,  
а це можна сказати майже найбільший показник 
у світі.

Проте варто наголосити, що великі суми не 
завжди гарантують рівний і хороший доступ до 
медичної допомоги для всіх громадян. У 2018 році 
понад 15% американців не були застраховані. 
Причиною цього стала висока вартість страху-
вання, втрата роботи або неможливість отри-
мати страхову субсидію. Але, слід зауважити, що 
незастраховані громадяни можуть скористатися 
послугами некомерційних медичних центрів та 
лікарень швидкої допомоги. Однак, нажаль паці-
єнти часто їдуть звідти, не отримуючи належної 
допомоги. Такі установи можуть лише оцінити 
загальний стан пацієнта та стабілізувати його,  
а не лікувати людину.

Окремо слід підкреслити, що на думку дослід-
ниці Т. Федоренко страховка також не означає 
надання необмеженої кількості необхідних ліків. 
Більшість американців користуються певними 
програмами страхування та отримують так звані 
«керовані» пільги. Через мережу посередників їх 
направляють до лікарів поліклінік, аптек, лабора-
торій, рентгенкабінетів та інших установ. Деякі 
програми страхування не покривають лікування 
хронічних захворювань. Третина американців 
отримують медичну допомогу, яку фінансу-
ють платники податків, від Medicare і Medicaid. 
Medicare – це національна програма страхування 
для людей старше 65 років і деяких людей, які 
перебувають «за межею бідності». Т. Федоренко 
також додає, що у 2017 році Medicare надала аме-
риканцям, які підходять під вимоги страхування, 
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послуг і ліків на суму приблизно 514 мільярдів 
доларів [12, с. 97]. Medicaid – це державна про-
грама страхування, доступна для деяких бідних 
та майже бідних верств населення. Державна про-
грама медичного страхування дітей (CHIP) стра-
хує дітей віком до 19 років із сімей з доходом, 
надто високим, щоб претендувати на Medicaid. 
Залежно від штату, цей дохід може досягати або 
перевищувати 300 відсотків федерального рівня 
бідності (FPL). Можна сказати, що охоплення 
Medicaid трохи ширше, ніж Medicare, але всеодно 
слід констатувати, що Medicaid не задовольняє 
потреби кожного, лише 23% американців вико-
ристовують цю програму [12, с. 98].

Необхідно загострити свою увагу на тому, що у 
Сполучених Штатах первинну медичну допомогу 
зазвичай надають лікарі первинної ланки, які 
працюють окремо або в групах. Лікарі загальної 
практики становлять третину від загальної кіль-
кості лікарів країни. Більшість приватних тера-
певтів працюють у невеликих клініках із менш 
ніж 5 співробітниками. Пацієнти можуть обрати 
лікаря з електронної мережі зареєстрованих 
постачальників послуг. 

При цьому варто додати, що згідно з опитуван-
ням, проведеним у 2017 р., Commonwealth Fund, 
82% громадян Сполучених Штатів Америки не 
задоволені сучасним станом розвитку їхньої 
медицини. Саме тому, варто погодитись із думкою 
дослідниці В. Костюк, яка наголошує на тому, що 
існуюча система механізмів управління охороною 
здоров’я США потребує або фундаментальної 
реформи, або реструктуризації [6, с. 37].

Отже, розглядаючи організацію охорони 
здоров’я в США, варто зазначити, що осно-
вним недоліком державного управління є висока 
вартість медичної допомоги. Витрати на душу 
населення в Сполучених Штатах становлять 
7290 доларів на рік, що більш ніж вдвічі переви-
щує середнє значення для промислово розвине-
них країн. Наприклад, досвід Сполучених Штатів 
Америки показує, що запровадження приватного 
медичного страхування як основного джерела 
фінансування є недоцільним, оскільки можуть 
виникнути серйозні фінансові диспропорції в охо-
роні здоров’я [9, с. 8].

Заслуговує на увагу Німецька система управ-
ління охороною здоров’я, яка базується на добре 
структурованому медичному страхуванні, що 
складається з державного медичного страхування 
та приватного страхування. Державне страху-
вання має близько 89% населення; приватне стра-
хування – 9% німців; 2% населення отримують 

медичну допомогу за спеціальними державними 
програмами (військові, поліцейські). Якщо гово-
рити про фактичний внесок основного страху-
вання до загальних витрат на охорону здоров’я 
то він становить понад 60%. Крім того, кошти 
надходять з інших частин національної системи 
страхування (з пенсійних фондів, страхування від 
нещасних випадків на виробництві). Гроші також 
надходять з державної скарбниці [8]. Внески на 
державне медичне страхування збираються лікар-
няними фондами (незалежними органами місце-
вого самоврядування), що стосується державного 
органу то він контролює та керує їх діяльність.

На федеральному рівні системою охорони 
здоров’я керує Федеральне міністерство охорони 
здоров’я та соціального забезпечення, яке також 
має поліси загального державного медичного 
страхування (в основному пов’язані з справедли-
вістю, комплексністю, а також наданням і фінан-
суванням послуг соціального здоров’я). Правове 
регулювання всієї німецької системи соціального 
забезпечення в основному базується на Соціаль-
ному кодексі, п’ята книга якого безпосередньо 
стосується державного медичного страхування.

Слід підкреслити, що основним джерелом 
фінансування охорони здоров’я в Німеччині 
є регіональні та федеральні лікарняні фонди 
(gesetzliche Krankenkassen), які збирають внески 
та фінансують охорону здоров’я на рівні дер-
жавного соціального забезпечення. Усі лікарні  
неприбутковими організаціями, які зобов’язані 
сплачувати членські внески та мають право визна-
чати розміри, необхідні для покриття витрат. До 
переваг німецької системи охорони здоров’я 
можна віднести високу якість медичної допомоги, 
сучасне медичне обладнання в профілактичних 
закладах, відповідну кваліфікацію медичного 
персоналу і, головне, доступність медичної допо-
моги для всіх [3]. Система медичного страхування 
надає населенню широкий спектр безкоштовних 
послуг, включаючи амбулаторне та стаціонарне 
лікування, надання ліків за рецептом, забезпе-
чення медичним обладнанням, оплату проїзду до 
медичного закладу.

Цікавим для нашої країни також є досвід Вели-
кобританії де основна частина фінансування над-
ходить з державного бюджету і розподіляється 
зверху по управлінській вертикалі. Централізоване 
фінансування також допомагає «стримувати» зрос-
тання витрат на лікування. Проте існують і недо-
ліки громадського здоров’я, такі як: схильність до 
монополізму, відсутність вибору лікаря чи лікарні 
для пацієнта. Система страхування ґрунтується на 
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принципах солідарності. Контролювати викорис-
тання страхових коштів можуть страхові компа-
нії та страхувальники. Також застраховані особи 
можуть обрати лікаря та медичний заклад. Фінан-
сування таких систем здійснюється з трьох дже-
рел: страхові внески підприємців (відрахування з 
доходу); cтрахові внески працівників (відрахування 
із заробітної плати); державні кошти. Основним 
постачальником медичних послуг є Національна 
служба охорони здоров’я (National Health Service, 
NHS), яка звітує перед Департаментом (Міністер-
ством) охорони здоров’я.

Національна служба охорони здоров’я Велико-
британії забезпечує мешканців практично всіма 
необхідними медичними послугами, стаціонар-
ними препаратами та іншими медичними витра-
тами, на безоплатній основі. Також передбачено 
додаткові пільги для соціально незахищених та 
малозабезпечених верств населення. Наприклад, 
від оплати ліків повністю звільняються грома-
дяни до 16 років, особи до 60 років, студенти до 
19 років, хворі на особливі захворювання, вій-
ськові пенсіонери та інваліди війни.

Так, дослідниця А. Денисова наголошує, що 
Великобританії вдалося створити медичну галузь 
без посередників (страхових компаній), зробивши 
її однією з найефективніших у світі. Для рефор-
мування механізмів державного управління сис-
темою охорони здоров’я України можна скориста-
тися перевагами британської системи, такими як 
доступність медичних послуг, простота їх отри-
мання та ступінь зусиль щодо максимально ефек-
тивного використання наявних ресурсів [2, с. 112].

Наступною країною, яка також заслуговує на 
увагу слід вважати Францію, адже вона вже не 
один рік зберігає першість в сфері медицини за 
результатами рейтингу Всесвітньої організації 
охорони здоров’я. Основними критеріями цього 
рейтингу, до якого входить 191 країна, є доступ-
ність та ефективність медичних послуг. Вчена 
А. Паршикова наголошує, що у Франції базовий 
рівень загального обов’язкового соціального стра-
хування забезпечується через систему страхових 
фондів, переважно прив’язаних до місця роботи. 
Формально ці фонди є приватними компаніями, 
але вони «жорстко» регулюються та контролю-
ються державою [8]. 

Лікарні у Франції поділяються на державні 
та приватні, останні у свою чергу на комерційні 
та некомерційні. Завдяки вдосконаленій системі 
медичного страхування вони однаково доступні та 
відрізняються наданням медичних послуг. Напри-
клад, усі клінічні лікарні є державними уста-

новами, а клінічні послуги зазвичай надаються 
приватними постачальниками медичних послуг. 
У Франції існує багато великих науково-дослід-
них установ, що лікують одночасно. Практично 
всі лікарні належать до муніципалітетів міст та 
підпорядковуються адміністративним радам під 
головуванням мерів. 

Доцільно зазначити, що Алексі Струве, дирек-
тор Агентства «Бізнес Франс» при Посольстві 
Франції в Україні вважає, що за останні роки 
французька система охорони здоров’я стала чи не 
однією з найкращих у світі. В основному це було 
досягнуто за рахунок успішного вирішення таких 
завдань, як: забезпечення загального охоплення, 
доступ без «списків очікування», свобода вибору 
і задоволення потреб пацієнта [1]. 

Проте Алексі Струве додає, що з’єднання сис-
теми обов’язкового і добровільного медичного 
страхувань, що охоплює відшкодування співп-
латежів, здійснюваних у рамках державної сис-
теми, а, також, придбання лікарських препаратів 
та медичних послуг, котрі не в повній мірі покри-
ваються державною системою, призвели до низь-
кого рівня особистих витрат громадян і високого 
рівня споживання медичної допомоги [1].

Наступною країною, якій також слід приді-
лити увагу є Швеція. Вчений В. Марцинковський 
аналізуючи концепції соціального забезпечення у 
Швеції зауважує, що країна побудувала політику 
та стратегію, а, також, конкретні програми та про-
єкти, що впливають на збереження здоров’я насе-
лення та попередженню захворювань, а, також, 
проведенню реабілітації. До головних проблем, 
що потребують вирішення, вчений відносить: 
проблеми здоров’я на робочому місці; малорухли-
вий спосіб життя; збільшення споживання алко-
голю та погане психічне здоров’я, зокрема, серед 
молоді [5, с. 59].

В свою чергу вчений М. Поворозник підкрес-
лює, що в країні також є три основні рівні застосу-
вання медичної допомоги та обслуговування: наці-
ональний, регіональний та муніципальний. Вчений 
зауважує, що до структур, які відповідальні за охо-
рону здоров’я, входять: Національний державний 
інститут охорони здоров’я; Національне агентство 
з охорони навколишнього середовища; Націо-
нальне управління з надзвичайних ситуацій; Наці-
ональна служба автомобільних доріг. Регіональний 
рівень представляють префектури (представники 
держадміністрації); регіональні ради (виборні 
органи, збирачі податків). Муніципальний рівень 
(громади) – муніципальні ради (виборні органи), 
місцеві збирачі податків [9, с. 18].
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Можна відзначити, що системи страхування в 
усіх регіонах Швеції передбачають сплату штра-
фів або значне підвищення вартості вторинного 
медичного страхування у разі несанкціонованого, 
ненавмисного доступу до фахівців. З іншого боку, 
є додаткове матеріальне стимулювання пацієнтів, 
які відвідують лікарів-спеціалістів, різноманітні 
валеологічні заходи для запобігання серйозним 
проблемам зі здоров’ям та додаткові випадки 
в особливих випадках. У процесі визначення 
провідних завдань охорони здоров’я вагомим є 
належний розподіл обов’язків між регіональ-
ними радами та громадами. Регіональні ради 
зобов’язані відповідати за громадський тран-
спорт, регіональне планування будівництва та 
служби охорони здоров’я. Громади відповідають 
за освіту, соціальні послуги та житло. 

На думку вченої О. Приятельчук національну 
політику охорони здоров’я Швеції слід вважати 
успішною, однак, вчена зауважує, що в країні не 
вистачає законодавчої бази про охорону здоров’я 
та її захист, хоча в Швеції було прийнято значну 
кількість законів, що опосередковано регулюють 
проблеми охорони здоров’я [10, с. 805].

Також важливо загостири свою увагу на 
Канаді, оскільки експерти в цій країні та і в інших 
частинах світу, стверджують, що витрати на охо-
рону здоров’я продовжують зростати швидше за 
рівень економіки. На думку дослідниці Т. Камін-
ської роль федерального уряду в галузі охо-
рони здоров’я в Канаді полягає у встановленні 
та моніторингу національних стандартів охо-
рони здоров’я відповідно до Закону про охорону 
здоров’я Канади, у фінансуванні провінційних 
служб охорони здоров’я шляхом перерахування 
коштів та виконання функцій, за які вона відпо-
відає. Однією з таких функцій є надання медич-
них послуг конкретному населенню, у тому числі 
ветеранам, військовослужбовцям, які перебува-
ють у в’язницях Федеральної та Королівської гір-
ничої поліції Канади. Решта функцій які виконує 
федеральний уряд пов’язані зі здоров’ям, до них 
відносяться: охорону та зміцнення здоров’я, про-
філактику захворювань тощо [3].

Канадська система охорони здоров’я значною 
мірою залежить від лікарів первинної медико- 
санітарної допомоги, які становлять приблизно 
51% усіх лікарів в цій країні. Вони утворюють сво-
єрідну «ланку» між пацієнтом та системою меха-
нізмів державного управління закладами охорони 
здоров’я, які контролюють доступ до більшості 
фахівців, стаціонарної допомоги, діагностичних 
досліджень та рецептурних препаратів. Цікамив  

є той факт, що таких дільничних терапевтів можна 
змінювати необмежену кількість разів за пора-
дою знайомих і навіть через перепади настрою. 
Більшість лікарів мають свою власну практику та 
користуються високим ступенем незалежності. 
Багато лікарів працюють у лікарнях чи місцевих 
медичних центрах. Що стосується держави то вона 
оплачує послуги приватних лікарів залежно від 
допомоги, яку вони надають. Оплата здійснюється 
безпосередньо з бюджету провінції, чи території. 
Отож, враховуючи вищезазначене можна констату-
вати, що сильна та ефективна первинна допомога, 
вільний вибір лікаря, гарантований пакет медич-
них послуг на рівні сімейної медицини є світовим 
стандартом якісної та доступної допомоги у циві-
лізованих країнах, відображення якого нажаль сьо-
годні не спостерігається в нашій країні [11]. 

Таким чином, можна стверджувати, що досвід 
систем охорони здоров’я європейських країн  
є дуже корисним для України і може бути застосо-
ваний після відповідної адаптації до української 
дійсності. Для цього необхідне стратегічне плану-
вання розвитку механізмів державного управління 
системою охорони здоров’я України, зокрема 
сімейної медицини, з урахуванням міжнародного 
досвіду та аналізу результатів їх впровадження  
у пілотних проєктах за конкретними напрямками.

Висновки і пропозиції. Отже, проаналізу-
вавши зарубіжний досвід формування механізмів 
управління системою охорони здоров’я можна 
дійти висновку, що при визначенні стратегій роз-
витку національних систем охорони здоров’я за 
кордоном враховуються показники Всесвітньої 
організації охорони здоров’я щодо ефективності 
системи: тривалість життя, витрати на охорону 
здоров’я та % ВВП, а також щорічні зміни у цих 
показниках. Варто додати, що зарубіжні системи 
охорони здоров’я та моделі медичних послуг 
характеризуються: орієнтацією на споживача 
(домінування приватної системи, високий рівень 
конкуренції та комерціалізації медичної сфери, 
високе позабюджетне фінансування медичних 
послуг та домінування у їх структурі платного 
сегменту, фінансова автономія медичних закладів) 
та солідарну-корпоративність (державне гаран-
тування мінімального пакету медичних послуг, 
унормований механізм ціноутворення, державні 
стандарти якості медичних послуг, баланс між 
державним регулюванням сфери і ринковими 
механізмами функціонування і фінансування, 
децентралізація системи управління). 

Таким чином можна із впевненістю констату-
вати, що система охорони здоров’я в європейських 
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країнах є дуже корисною для України і може бути 
застосована після адаптації до українських реа-
лій. Це потребує стратегічного планування роз-
витку механізмів управління системою охорони 

здоров’я України, особливо сімейної медицини, 
з урахуванням міжнародного досвіду та аналізу 
результатів його впровадження в пілотних проєк-
тах за конкретними напрямками.
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Kuzmenko H. O. FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD  
OF HEALTH CARE

The article examines that the Japanese health care system is closely related to the work of local authorities. 
It was determined that Japan introduced a ban on the income of insurance companies for medical services, as 
well as restrictions on the remuneration of doctors who make serious mistakes in patient care. It is emphasized 
that this system has existed for several decades and is supported, within the states, by such organizations as: 
Blue Cross and Blue Shield, which are obliged to insure everyone who wants it. It has been determined that 
most Americans use certain insurance programs and receive so-called «managed» benefits. The German health 
care management system, which is based on a well-structured health insurance consisting of public health 
insurance and private insurance, is considered. It was found that in Great Britain, residents are provided with 
almost all necessary medical services, inpatient drugs and other medical expenses, free of charge.

It was revealed that in recent years the French healthcare system has become one of the best in the world. 
This was mainly achieved due to the successful solution of such tasks as: ensuring universal coverage, access 
without «waiting lists», freedom of choice and satisfaction of the patient’s needs. It was determined that 
Sweden has built a policy and strategy, as well as specific programs and projects that affect the preservation 
of the health of the population and the prevention of diseases, as well as the implementation of rehabilitation. 
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Sweden’s national health policy is successful, however, the country lacks a legislative framework for health 
care and its protection. Research shows that in Canada, health care costs continue to grow faster than the 
level of the economy. Considered the Canadian health care system, which is largely dependent on primary care 
physicians, who make up approximately 51% of all physicians in this country. Most doctors have their own 
practice and enjoy a high degree of independence. In turn, the state pays for the services of private doctors 
depending on the help they provide.

Key words: public administration, health care system, insurance, medical services, efficiency of functioning.
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АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

У статті висвітлюються основні проблеми адміністрування соціального забезпечення 
на прикладі європейських країн. Адміністрування соціального забезпечення розглядається 
як процес, за допомогою якого соціальна політика перетворюється на соціальні послуги. 
Оскільки світові процеси глобалізму впливають на соціальну роботу, яка традиційно задо-
вольняє потреби на локальному рівні із залученням громадського сектору, автори приділяють 
формам співпраці громадськості та органів державного управління в організації й наданні 
соціальних послуг різним уразливим категоріям населення.

Вказується на необхідність забезпечення зв’язку між витрачанням бюджетних коштів 
та отриманим результатом (якісна послуга, що відповідає стандарту). Надана характе-
ристика контрактного фінансування для державних (муніципальних) постачальників послуг, 
вимог до якості послуги, що прописуються у договорі. 

Для реалізації завдань соціального обслуговування і соціальної роботи в зарубіжних країнах 
створені і функціонують спеціальні служби (установи). Констатується, що у досліджуваних 
країнах неприбуткові організації складають більшу половину загальної кількості суб’єктів, 
що надають соціальні послуги. Доведено, що залучення таких організацій до надання соці-
альних послуг дало змогу отримати важливу перевагу − привнесення ними доданої вартості, 
тобто додаткові вигоди для даних послуг (краща ціна, якість послуг, тощо). З’ясовані про-
цеси «реструктуризації» держави загального добробуту, що привело до того, що більшість 
пільг і послуг, доступних користувачам послуг з обмеженими можливостями або з безро-
біттям і бідністю, були або припинені, або скорочені. Значна увага в європейських країнах 
приділяється моніторингу громадської думки щодо якості державного управління наданням 
соціальних послуг. Задоволення скарг є важливим елементом управління цільовою соціальною 
програмою, особливо коли йдеться про використання муніципалітетами бюджетних коштів.

Ключові слова: соціальне забезпечення, адміністрування соціального забезпечення, дер-
жавно-приватне партнерство, система соціальної роботи, державно-громадське управління 
системою соціальної роботи. 

Постановка проблеми. Система традиційного 
державного управління передбачає здійснення 
публічних послуг власне центральним урядом. 
У новому підході до державного управління наголо-
шується надання послуг спільно з органами місце-
вого самоврядування, приватним сектором, неуря-
довими організаціями та державними суб’єктами. 
У наданні державних послуг на перший план 
виходить більш демократичне та технологічне 
надання послуг відповідно до вподобань та запитів 
громадян. Практична складова сучасного держав-
ного управління запускає реалізацію завдань сус-
пільства добробуту та прагне забезпечити якісне 
надання державних послуг. Державне управління 
настільки пов’язане із соціальним забезпеченням, 

що на середину ХХ ст. експертне середовище стало 
оперувати терміном «управління соціальним забез-
печенням» (Social Welfare Administration).

Закордонні фахівці визначають адміністрування 
соціального забезпечення як двосторонній процес 
трансформації соціальної політики в соціальні 
послуги, під час якого відбувається трансформація 
політики в конкретні соціальні послуги та викорис-
товується мультидисциплінарний досвід для реко-
мендацій щодо змін цієї політики. Це визначення, 
звичайно, охоплює ідею, що адміністрування – це 
процес перетворення політики на програми дій [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У зв’язку з появою нових соціальних проблем 
тематика досліджень управління соціальним 
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забезпеченням з кожним днем розширюється: від 
теоретико-методологічних аспектів до практич-
них порад покращення результативності соціаль-
ної роботи. Це розмаїття наукових концептів спо-
стерігається у працях С. Хакет [2], Н. Горішної 
[3], Т. Семигіної [4], Л. Домінеллі [5], К. Ліонз [6], 
М. Пейн [7], С. Триггед [8]. У рамках децентра-
лізації послуг деякі автори наголошують на соці-
альному муніципалізмі (social municipalism), який 
є новим аспектом локалізації соціальних послуг. 

Формулювання цілей статті. Головною 
метою статті є розкриття стану і проблем дер-
жавно – громадського управління системою 
соціальної роботи, що можливо завдяки аналізу 
європейського досвіду адміністрування та прива-
тизації соціального забезпечення.

Виклад основного матеріалу. З початку ХХІ 
ст. в Європі організація соціальної роботи під-
дається перманентним процесам самоперевірки 
і змін. Світові процеси глобалізму впливають на 
соціальну роботу, яка одночасно традиційно пови-
нна задовольняти потреби на локальному рівні із 
залученням громадського сектору.

На нашу думку, доречно звернути увагу на 
досить поширені у демократичних західноєв-
ропейських державах форми співпраці громад-
ськості та органів державного управління в орга-
нізації й наданні соціальної підтримки різним 
уразливим категоріям населення:

– громадські ради, що виконують не лише 
консультативно-дорадчу функцію, а й забезпечу-
ють громадський контроль за діяльністю органів 
влади у певних сферах;

– публічні громадські обговорення (організа-
ція та проведення конференцій, форумів, громад-
ських слухань, засідань, круглих столів, зборів, 
зустрічі з громадськістю, теле- або радіодебати, 
інтернет-конференції, електронні консультації);

– соціальний моніторинг;
– створення коаліцій;
– ромадянська просвіта;
– громадська експертиза;
– активна участь громадських об’єднань у фор-

муванні громадської думки, публічної політики,  
а також її реалізації та оцінці [9].

У європейських країнах у ході децентралізації 
соціальних послуг держава делегувала місцевим 
органам влади, недержавним організаціям (НДО) 
повноваження, ресурси та відповідальність щодо 
надання багатьох видів таких послуг за рахунок 
імплементації ще одного дієвого інструменту 
державного управління системою соціальної 
роботи – соціального контракту.

Внаслідок застосування соціального контрак-
тування роль держави і місцевих органів влади в 
наданні соціальних послуг суттєво змінилися: вони 
поступово відійшли від прямого надання послуг, а 
стали визначати та виставляти соціальні послуги 
на тендер, укладати відповідні контракти, збері-
гаючи за собою право здійснення моніторингу за 
виконанням укладеного контракту, якістю послуг 
і використанням наданих коштів. Завданням поса-
дових осіб місцевої влади та органів самовряду-
вання у процесі соціального контрактування стало: 
визначення видів соціальних послуг; організація 
проведення конкурсу на їх закупівлю; сприяння 
розвитку ринку соціальних послуг. 

Як наслідок, держава та місцеві органи влади 
отримали змогу зосередити свої зусилля на вста-
новленні пріоритетів, формуванні соціальної 
політики та прийнятті важливих рішень у сис-
темі надання соціальних послуг, як своєї основної 
функції. Залучення таких організацій до надання 
соціальних послуг дало змогу отримати важливу 
перевагу − привнесення ними доданої вартості 
(addedvalue), тобто додаткові вигоди для даних 
послуг (краща ціна, якість послуг, тощо). 

Показовим прикладом є порядок залучення 
громадських організацій до надання соціальних 
послуг у Португалії:

1. Уніфікований підхід до фінансування дер-
жавної допомоги у рамках і соціального забез-
печення, і соціальних послуг пропорційно до 
певного «кошику доходів», до якого належить 
одержувач соціальних послуг

2. Уніфікований підхід до критеріїв залу-
чення організацій громадського сектору (ОГС) до 
надання соціальних послуг, що потребує визна-
ння їх суспільно-корисного статусу, і відсутність 
дискримінації ОГС на користь державних установ 
або приватного бізнесу.

3. Пріоритет особливих потреб і захисту прав 
одержувачів державної допомоги і соціальних 
послуг.

4. Уніфіковані вимоги до стандартів соціаль-
них послуг і контролю якості, вибірковий (ран-
домний) державний аудит.

У результаті: у Португалії в 2015 році приблизно 
4600 ОГС виконували понад 12 500 контрактів  
на надання соціальних послуг [9, с. 9].

Інституціональний і організаційний меха-
нізм державного управління системою соціальної 
роботи в країнах ЄС реалізується через соціальні 
служби різної спрямованості і категорій населення.

Для реалізації завдань соціального обслугову-
вання і соціальної роботи в зарубіжних країнах  
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створені і функціонують спеціальні служби (уста-
нови). Ці установи поділяються на загальнопро-
фільні і спеціалізовані. Загальнопрофільними 
службами соціального обслуговування і соціаль-
ної роботи є установи, покликані обслуговувати 
населення громади, комуни, муніципалітету, інших 
адміністративно-територіальних утворень: в ФРН – 
соціальні відділення, в Швеції – «бюро соціальних 
послуг» [10].

Найбільш поширені служби такого роду: цен-
три сімейного виховання і сімейної консультації, 
лікувально-профілактичні установи, будинки з 
організації вільного часу молоді, жіночі кризові 
центри, притулки для підлітків, наркологічні 
служби, молодіжні центри подолання кризи, 
витверезники, інтернати-лікарні, притулки, дис-
пансери, установи для роботи в громадських міс-
цях, в’язницях і школах та ін.

Так, в Бельгії концепція розвитку соціальних 
служб ґрунтується на розвитку PMS (центрів пси-
холого-медико-соціального супроводу), які виникли 
на базі наявних раніше профорієнтаційних центрів 
і психологічних служб-центрів, що займаються 
питаннями дитинства, ранньої інтеграції в суспіль-
ство і профілактикою соціальних відхилень і деза-
даптації особистості майбутнього громадянина. 

Основні напрями соціальної роботи в Австрії 
включають в себе розробку політики на ринку 
праці, позашкільного догляду за дітьми, будинки 
для людей похилого віку та будинки пристарілих, 
денні і заочні послуги, житлові і/або схеми зайня-
тості для людей з інвалідністю, а також консульту-
вання і допомогу особам з особливими проблемами 
(наприклад, для жінок, які піддаються насильству 
в сім’ї та їх дітей, які страждають залежністю від 
наркотиків чи наркозалежних осіб; бездомних осіб 
або осіб, які перебувають під загрозою втрати своїх 
будинків; осіб, звільнених з місць позбавлення волі 
або осіб, які шукають притулку). У цілому, держав-
ний сектор відіграє домінуючу роль в наданні соці-
альних послуг в таких сферах, як догляд за дітьми, 
будинки для людей похилого віку та будинки при-
старілих. Іншими постачальники є приватні та 
некомерційні організації, в тому числі великі орга-
нізації з давними традиціями в цій сфері (церковні 
об’єднання; асоціації, пов’язані з політичними 
партіями; інші регіональні благодійні організації) 
і численні дрібні організації. Система соціальних 
послуг в Австрії організована за регіональним 
принципом і адмініструється муніципалітетами  
в 9 регіонах.

Огляд зарубіжних практик [11; 12] дозволив 
нам вирізнити стрижневі вектори вдосконалення 

діючих моделей соціальної політики і соціаль-
ної роботи: введення ринкових механізмів в сис-
тему надання соціального обслуговування (укла-
дання контрактів з приватними постачальниками, 
оплата послуг ваучерами або через соплатежі 
(Швеція, Великобританія); розвиток вільних 
систем виборів видів послуг, форм обслугову-
вання, постачальників та ін. (Німеччина, Франція,  
з 2009 р. Швеція, з 2013 р. Іспанія); посилення 
зв’язків з інститутами громадянського суспіль-
ства та одержувачами в процесі надання соці-
альних послуг, що сприяє персоналізації послуг, 
оптимізації витрат, підвищення якості обслуго-
вування, розвитку добровільних форм підтримки  
(з 2014 р Нідерланди; з 2015 р Іспанія); децентра-
лізації, тобто передача функцій в сфері соціаль-
ного обслуговування на місцевий рівень (повна 
відповідальність муніципалітетів Швеції, Польщі, 
Словаччини та ін. в сфері догляду за літніми осо-
бами та людьми з інвалідністю та ін.).

Серед європейських вчених, дослідників  
і фахівців у соціальній сфері дискусійним питан-
ням залишається розроблення та упровадження 
дієвих механізмів управління соціальними послу-
гами, адекватних умовам ринку та конкуренції. 
В основу реформ модернізації покладено ідея 
інтегрування діяльності державних, прибуткових 
і недержавних організацій в єдину ефективну сис-
тему надання соціальних послуг, що може гаран-
тувати можливість вибору та отримання якісних 
соціальних послуг при мінімальних витратах на її 
фінансування з боку держави. 

Одним із шляхів реформування системи соці-
ального захисту також є врахування матеріаль-
ного стану особи з метою надання її безпосеред-
ньо тому, хто потребує допомоги, а не тому, хто 
може забезпечити себе сам. Цією методикою най-
більше користується Великобританія. Матеріаль-
ний стан особи враховується при виплаті 34% усіх 
видів соціальної допомоги.

В Іспанії, на додаток до структурних реформ, 
введених за останні роки, уряд недавно оголосив 
про припинення фінансування місцевої / громад-
ської мережі громадських соціальних послуг, які 
історично були головними воротами в державі 
загального добробуту. Значна частина соціальної 
роботи, якщо не професія в цілому, знаходиться 
під загрозою зникнення. У той час, коли попит на 
соціальні послуги різко зріс, у південно-європей-
ських країнах простежується скорочення базових 
соціальних послуг для уразливих категорій насе-
лення. Крім того, «реструктуризація» держави 
загального добробуту також означає, що більшість 
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пільг і послуг, доступних користувачам послуг 
з обмеженими можливостями або з безробіттям 
і бідністю, були або припинені, або скорочені. 
Таким чином, основні види діяльності в сфері 
соціальної роботи, такі як оцінка вигод і психо-
соціальна робота, більше не використовуються 
через брак ресурсів або повної неприйнятності 
для більшості користувачів послуг. Соціальна 
робота в Португалії, Греції и Іспанії трансформу-
ється на рівень благодійної діяльності і соціальної 
підтримки з боку сім’ї [10].

У Голландії, Франції та Німеччини відзнача-
ється тенденція до збільшення громадського управ-
ління в соціальній сфері. У Німеччині вона включає 
боротьбу проти різкого підняття цін, пов’язаного з 
ринковими орієнтаціями в сфері надання послуг і 
медичного обслуговування. У Франції намічається 
спрощення порядку страхування і перетворення 
його в більш універсальну систему.

Соціальні системи скандинавських країн, які 
ставлять собі за мету охоплення кожного члена 
суспільства, в даний час зсуваються від державно-
регульованої моделі до більш гнучкої, що орієн-
тується на органи місцевого самоврядування. 
Вживаються заходи оновити державний сектор 
соціальної роботи, зробити його більш ефектив-
ним, надати велику свободу дій і навіть привати-
зувати частину цього сектора.

Значна увага в європейських країнах приділя-
ється моніторингу громадської думки щодо якості 
державного управління наданням соціальних 
послуг. Це здійснюється шляхом проведення соці-
ологічних досліджень і спостережень; створення 
телефонних «гарячих ліній», проведення аналізу 
коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів 
у друкованих та електронних засобах масової 
інформації для визначення позиції різних соціаль-
них груп населення та зацікавлених сторін тощо. 

Ще один центральний елемент управління в 
системі соціальної роботи – це широкий набір 
механізмів нагляду та процедур інтервенції для 
справедливого соціального захисту. Механізми 
контролю та підзвітності включають перевірку, 
моніторинг та оцінку (у вигляді аудиту, контролю 
якості, вибіркові перевірки, забезпечення доступ-
ності до інформації, офіційні механізми розгляду 
скарг, публічні звіти). Механізми розгляду скарг 
(Grievance redress mechanisms – GRM) відно-
сяться до офіційних інституцій і каналів, що фік-

сують скарги бенефіціарів або скарги, пов’язані  
з наданням послуг і забезпечують відшкодування. 
Механізми розгляду скарг можуть бути важли-
вими для пом’якшення управлінських помилок та 
для моніторингу корупції. GRM для управління 
адресністю також можна знайти в програмах соці-
ального захисту, які виплачують цільові гранти 
бідним громадам, наприклад соціальні фонди та 
інші програми розвитку громади [13]. Задово-
лення скарг є важливим елементом управління 
цільовою програмою, особливо коли йдеться про 
бюджетні кошти.

Висновки та перспективи подальших дослід- 
жень. Таким чином, адміністрування соціального 
забезпечення – це процес, за допомогою якого 
соціальна політика перетворюється на соціальні 
послуги. Він передбачає управління державними 
та приватними установами, а за суттю перетво-
рює ресурси громади на програми громадських 
соціальних сервісів відповідно до цілей соціаль-
ної політики в реалізації державних стандартів 
надання соціальних послуг. Адміністративний 
орган, об’єднання громадян або представницька 
організація, що створює контрактні/договірні від-
носини, має залучати зацікавлені сторони з усіх 
секторів у процесі прийняття рішень. Це гаран-
тує, що розроблена політика є збалансованою та 
заснованою на громадських інтересах. Громад-
ський контроль за діяльністю органів виконавчої 
влади щодо розв’язання соціальних проблем, які 
мають важливе суспільне значення, відбувається 
у формі громадського моніторингу підготовки та 
виконання рішень, експертизи їх ефективності, 
подання органам державної виконавчої влади екс-
пертних пропозицій. Тому, відповідно до вказа-
них принципів, соціальні послуги повинні бути 
децентралізованими, автономно керованими, від-
повідної якості, а втручання держави в процес 
їх надання – мінімальним. При вивченні міжна-
родного досвіду соціальної роботи, зокрема, на 
прикладі європейських країн, як правило, ана-
лізуються концептуальні засади, основні теорії, 
практичні методи цієї діяльності, організаційні 
форми, фінансування соціальних програм, соці-
альна робота з уразливими категоріями населення, 
система підготовки соціальних працівників/соці-
альних менеджерів і можливості трансферу (пере-
несення) досвіду соціальної роботи на інший регі-
ональний або національний простір. 
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Nykolaieva V. І., Surovtseva I. Yu. SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION:  
EUROPEAN PRACTICE OF STATE – PUBLIC MANAGEMENT OF THE SYSTEM  
OF SOCIAL WORK

The article highlights the main problems of social welfare administration on the example of European 
countries. Social welfare administration is seen as the process by which social policy is translated into social 
services. Since the world processes of globalism affect social work, which traditionally satisfies needs at 
the local level with the involvement of the public sector, the authors assign forms of cooperation between 
the public and state administration bodies in the organization and provision of social services to various 
vulnerable categories of the population.

It is pointed out the need to ensure a connection between the spending of budget funds and the obtained 
result (quality service that meets the standard). The characteristics of contract financing for state (municipal) 
service providers, the requirements for the quality of service prescribed in the contract, are given.

Special services (institutions) have been created and are functioning in foreign countries to implement 
the tasks of social service and social work. It is noted that in the studied countries, non-profit organizations 
make up more than half of the total number of subjects providing social services. It has been proven that the 
involvement of such organizations in the provision of social services made it possible to obtain an important 
advantage, they bring added value, that is, additional benefits for these services (better price, quality  
of services, etc.). Processes of the welfare state ‘restructuring’ are identified, which has resulted in most benefits 
and services available to service users with disabilities or those experiencing unemployment and poverty 
being either discontinued or reduced. In European countries, considerable attention is paid to the monitoring  
of public opinion regarding the quality of state management of the social services provision. The satisfaction  
of complaints is an important element of the management of a targeted social program, especially when  
it comes to the use of budget funds by municipalities.

Key words: social welfare, social welfare administration, public-private partnership, social work system, 
state-public management of the social work system.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  
«СУБ`ЄКТ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ»

У статті досліджено зміст поняття «суб’єкт законодавчої ініціативи» та виявлено його 
проблемні аспекти. Встановлено, що у законодавстві України відсутнє визначення поняття 
«суб`єкт законодавчої ініціативи», що призводить до ототожнення з поняттями «право 
законодавчої ініціативи» та «законодавча ініціатива». Обґрунтовано, що вказані поняття 
тісно пов’язані між собою, але їх ототожнення та підміна є недопустимою, оскільки такі 
поняття мають різне змістовне навантаження: суб’єктом законодавчої ініціативи висту-
пає особа; правом законодавчої ініціативи є передбачена законодавством можливість  
її реалізації, а законодавча ініціатива – є окремою, самостійно стадією законодавчого про-
цесу. Зазначено, що чинне законодавство України потребує доопрацювання шляхом внесення 
змін до Конституції України та інших нормативно-правових актів у частині закріплення та 
детального тлумачення понятійного апарату.

Запропоновано визначення змісту понять: «законодавча ініціатива», як стадія законодав-
чого процесу, що передбачає реалізацію права подання до Верховної Ради України проектів 
законів або інших актів Верховної Ради України, пропозицій та поправок до законопроек-
тів визнаними законодавством суб’єктами. «Право законодавчої ініціативи» запропоновано 
розглядати як передбачену законодавством можливість подання до Верховної Ради України 
проектів законів або інших актів Верховної Ради України, пропозицій та поправок до законо-
проектів. Під «суб’єктом законодавчої ініціативи» розуміється особа, наділена спеціальною 
правосуб’єктністю, якій чинним законодавством України надано право законодавчої ініціа-
тиви у Верховній Раді України.

Ключові слова: суб’єкт законодавчої ініціативи, законодавча ініціатива, право законодав-
чої ініціативи, взаємодія.

Постановка проблеми. Організаційно-правові 
аспекти взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи 
з органами державної влади та суддівського вряду-
вання наразі малодосліджені на теоретико-право-
вому рівні, що вказує на актуальність цієї пробле-
матики. Вивчення організаційно-правових аспектів 
взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи з орга-
нами державної влади та суддівського врядування 
неможливо без дослідження понятійного апарату. 
Сьогодні існує проблема у термінологічному 
апараті, оскільки у законодавстві не визначено 
зміст поняття «суб’єкт законодавчої ініціативи»,  
а поняття «орган суддівського врядування» взагалі 
є новим для вітчизняного законодавства. Пробле-
матика визначення змісту поняття «суб’єкт законо-
давчої ініціативи» відображається у наступному:

– по-перше, в національному законодавстві 
відсутні визначення термінів «законодавча ініці-
атива» та «суб’єкт законодавчої ініціативи», вна-
слідок чого на теоретико-правовому рівні відбу-
вається ототожнення таких понять, як «суб’єкт 
законодавчої ініціативи», «право законодавчої іні-
ціативи» та «законодавча ініціатива»;

– по-друге, відсутність єдності наукових під-
ходів до визначення кола суб’єктів законодавчої 
ініціативи. Коло осіб, що належать до суб’єктів 
законодавчої ініціативи є звуженим порівняно із 
законодавством зарубіжних країн;

– по-третє, дослідження правового становища 
суб’єктів законодавчої ініціативи відбувається 
тільки в межах конституційно-правового регулю-
вання. Поза увагою вчених залишаються питання 
організаційно-правового регулювання суб’єктів 
законодавчої ініціативи та їх взаємодії з органами 
державного влади і суддівського врядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан- 
ням теоретичного осмислення змісту поняття 
«суб’єкт законодавчої ініціативи», а також визначен- 
ню кола суб’єктів законодавчої ініціативи присвятили 
свої наукові праці такі вітчизняні вчені: С.М. Гуса-
ров, який проаналізував зміст поняття «суб’єкт зако-
нодавчої ініціативи» [1], Г.І. Дутка, яка вивчала кон-
ституційно-правові основи законодавчої ініціативи  
в Україні [2], А.Ю. Іванова, котра досліджувала право 
законодавчої ініціативи народу [3], О.М. Мудра, яка 
розглядала статус суб’єктів законодавчої ініціативи  
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в конституційно-правовому аспекті [4], Ю.М. Перер- 
ва, котра вивчала суб’єктів права законодавчої ініціа- 
тиви в зарубіжних країнах [5] та інші. Однак пере-
лічені та інші існуючі наукові праці здебільшого 
мають конституційно-правову основу дослідження. 
Наукові дослідження організаційно-правових аспек-
тів вивчення повноважень суб’єктів законодавчої іні-
ціативи, а також взаємодії суб’єктів законодавчої іні-
ціативи з органами державної влади та суддівського 
врядування, на жаль, відсутні. Крім того, варто кон-
статувати відсутність монографічних праць, присвя-
чених дослідженню проблемних аспектів взаємодії 
суб’єктів законодавчої ініціативи з органами держав-
ної влади та суддівського врядування.

Мета статті – дослідити проблемні аспекти 
визначення поняття «суб’єкт законодавчої ініціа-
тиви» та сформувати пропозиції щодо удоскона-
лення законодавства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Законодавча функція є однією з основних функ-
цій держави, яка реалізується через визначене 
коло осіб, що об’єднуються в поняття «суб’єкт 
законодавчої ініціативи». На жаль, сучасна юри-
дична наука не напрацювала понятійно-катего-
ріальний апарат у цій сфері. У чинному законо-
давстві відсутнє визначення поняття «суб’єкт 
законодавчої ініціативи», а лише вказано на коло 
суб’єктів, які відносяться до цієї категорії. Так,  
у ст. 93 Конституції України визначено, що «право 
законодавчої ініціативи у Верховній Раді України 
належить Президентові України, народним депу-
татам України та Кабінету Міністрів України. 
Законопроекти, визначені Президентом України 
як невідкладні, розглядаються Верховною Радою 
України позачергово» [6]. Закон України «Про 
Регламент Верховної Ради України» [7] дещо 
деталізує цей термін: «право законодавчої іні-
ціативи у Верховній Раді належить Президенту 
України, народним депутатам, Кабінету Міністрів 
України. Кабінет Міністрів України має виключне 
право на внесення проекту закону про Держав-
ний бюджет України. Проект закону про надання 
згоди на обов’язковість міжнародних договорів 
України вносить Президент України або Кабінет 
Міністрів України. Проекти резолюцій, декла-
рацій, звернень, заяв вносять народні депутати. 
Право законодавчої ініціативи здійснюється шля-
хом внесення до Верховної Ради: 1) проектів зако-
нів, постанов; 2) проектів інших актів Верховної 
Ради; 3) пропозицій до законопроектів; 4) попра-
вок до законопроектів» [8, с. 229].

Віднесення тих чи інших осіб до суб’єктів 
права законодавчої ініціативи вирішується в різ-

них країнах по-різному. У деяких країнах спо-
стерігається тенденція розширення кола суб’єктів 
законодавчої ініціативи за рахунок її надання не 
лише законодавчим, виконавчим, але й іншим 
державним органам [9, c. 48].

В Європейському Союзі немає країн, консти-
туції яких тією чи іншою мірою не визначали б 
засади реалізації права законодавчої ініціативи. 
Межі конституційного регулювання відповідних 
відносин у різних державах визначено по-різному. 
Наприклад, в низці країн (Болгарія, Данія, Литва, 
Нідерланди, Словаччина, Угорщина тощо) кон-
ституції визначають лише перелік суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, а у багатьох інших дер-
жавах – також умови реалізації права законо-
давчої ініціативи та відповідні обмеження щодо 
його реалізації певними суб’єктами, насамперед 
членами парламенту. Зрештою, у деяких країнах 
відповідне конституційне регулювання є надзви-
чайно деталізованим. Наприклад, у Конститу-
ції Греції знайшли відображення положення, які 
традиційно закріплюються у регламентах парла-
ментів або палат законодавчого органу. Нетипо-
вим для європейської практики є віднесення до 
суб’єктів права законодавчої ініціативи органів 
судової влади, органів прокуратури та певних 
установ (наприклад, національних банків) [10].

Незважаючи на конституційно-визначене коло 
суб’єктів законодавчої ініціативи, сьогодні на тео-
ретико-правовому та законодавчому рівнях розгля-
дається можливість віднесення до кола суб’єктів 
законодавчої ініціативи народу України. Так, 
29 серпня 2019 р. Президент України подав до Вер-
ховної Ради України законопроект (№ 1015) про 
внесення змін до ст. 93 Конституції (щодо законо-
давчої ініціативи народу) [11]. Необхідність при-
йняття законопроекту обґрунтована тим, що, на 
думку його авторів, перелік суб’єктів права зако-
нодавчої ініціативи, визначений ст. 93 Конститу-
ції України, є звуженим та позбавляє можливості 
виступати таким суб’єктом безпосередньо народ 
України як єдине джерело влади. Відповідно, 
законопроектом пропонується доповнити пере-
лік суб’єктів права законодавчої ініціативи, таким 
суб’єктом, як народ [3]. З огляду на наведене, Кон-
ституційний Суд України вказує на те, що звуження 
(обмеження) законом України реалізації права 
законодавчої ініціативи у Верховній Раді України, 
зокрема, народними депутатами України може при-
звести до обмеження їх прав щодо вільного воле-
виявлення та безперешкодного здійснення своїх 
повноважень в інтересах усіх громадян України і, 
як наслідок, – до обмеження прав і свобод людини 
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і громадянина [12]. Такі норми можна визнати 
достатньо демократичними, проте вони потре-
бують додаткового обґрунтування і деталізації, 
щоб не перетворилися на правову фікцію. Отже, 
питання віднесення народу до суб’єкта законодав-
чої ініціативи в Україні залишається невирішеним. 

Таким шляхом пішла Італія. Наприклад, до 
ст. 71 Конституції Італії «законодавча ініціатива 
належить Уряду, кожному члену Палат і органам та 
організаціям (organi ed enti), яким її надано згідно 
з конституційним законом (legge costituzionale). 
Народ здійснює законодавчу ініціативу шляхом 
внесення законопроекту у формі відповідних ста-
тей від імені не менше як п’ятдесяти тисяч вибор-
ців» [13, с. 35].

Стосовно народної ініціативи, можна додати, 
що в деяких штатах США, для того щоб внести 
законопроект у законодавчі збори штату, потрібно 
зібрати від 3 до 5% підписів від чисельності насе-
лення цього штату. У більшості держав право 
законодавчої ініціативи надається безпосередньо 
народу [2, с. 72].

Правом законодавчої ініціативи у зарубіжних 
країнах наділені депутати, глава держави, уряд, 
інші органи та особи. Коло суб’єктів законодавчої 
ініціативи в різних країнах неоднаково. Напри-
клад, у США й Великобританії формально, від-
повідно до букви закону, законопроекти можуть 
вносити лише депутати. У необхідних випадках 
депутат робить це з відома глави держави або 
уряду. У ФРН, крім депутатів бундестагу, право 
внести законопроекти має вища палата – бундес-
рат [2, с. 72]. 

Аналіз світової практики свідчить, що зазви-
чай суб’єктом законодавчої ініціативи поряд  
з Президентом та Урядом є народ. Однак вважа-
ємо, що визнавати народ суб’єктом законодавчої 
ініціативи в Україні передчасно, особливо в умо-
вах воєнного стану.

В юридичній літературі доволі часто ототож-
нюється два поняття: «право законодавчої іні-
ціативи» та «законодавча ініціатива» [5, с. 53]. 
Вказані поняття іноді ототожнюються з понят-
тям «суб’єкт законодавчої ініціативи». Дійсно, 
поняття «суб’єкт законодавчої ініціативи», «право 
законодавчої ініціативи» та «законодавча ініціа-
тива» тісно пов’язані, але їх не можна ототожню-
вати чи підміняти, оскільки вони мають різний 
зміст. Суб’єктом законодавчої ініціативи є особа. 
Право законодавчої ініціативи – це передбачена 
законодавством можливість її реалізації, а зако-
нодавча ініціатива – це окрема, самостійна ста-
дія законодавчого процесу. Вважаємо, що чинне 

законодавство України потребує доопрацювання 
шляхом внесення змін до Конституції України та 
інших нормативно-правових актів у частині закрі-
плення та детального тлумачення понятійного 
апарату. Пропонуємо зупинитися на визначенні 
досліджуваних категорій. 

Зважаючи на аналіз положень Конституції Укра-
їни та Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України», правом законодавчої ініціативи 
наділені народні депутати, Президент України та 
Кабінет Міністрів України. Отже, суб’єктом зако-
нодавчої ініціативи є особа, наділена спеціальною 
правосуб’єктністю, якій чинним законодавством 
України надано право законодавчої ініціативи  
у Верховній Раді України. 

За своєю природою законодавча ініціатива  
є першою стадією законодавчого процесу в парла-
менті. Законодавча ініціатива є складним структу-
рованим явищем, що має включати право уповно-
важених суб’єктів щодо її реалізації, відповідні 
обов’язки на виконання, що складатиме зміст 
поняття законодавчої ініціативи, законодавчо 
визначену підставу започаткування процесу та 
об’єкт, з приводу якого вчиняються діяння. Тому 
розгляд законодавчої ініціативи як можливості 
надання проекту, належного права, спеціальної 
правомочності, права внесення є окремими харак-
теристиками права законодавчої ініціативи, що, 
звичайно, належать до його сутності, але не відо-
бражають повністю [2, с. 45–46].

Законодавчою ініціативою є офіційне внесення 
законопроекту в законодавчий орган відповідно 
до встановленої процедури та є стадією законо-
давчого процесу, встановленого, як правило, кон-
ституцією порядку прийняття закону [14, c. 81]. 

Більш широке тлумачення законодавчої ініціа-
тиви надає В. В. Кравченко, який під законодавчою 
ініціативою розуміє «офіційне внесення до Вер-
ховної Ради України уповноваженим суб’єктом 
законопроекту або пропозиції чи поправки до 
законопроекту» [15, с. 302].

В юридичній літературі поняття «законодавча 
ініціатива» має два основних значення. По-перше, 
законодавчою ініціативою називають одну зі ста-
дій законодавчого процесу. По-друге, її розгля-
дають як певне приватне право уповноважених 
суб’єктів щодо внесення проектів законів в зако-
нодавчий орган [1, с. 55]. Загалом, підтримуючи 
зазначені підходи, не можна погодитись з думкою 
С. М. Гусарова щодо визначення законодавчої іні-
ціативи, як «приватного права» уповноважених 
суб’єктів щодо внесення проектів законів до зако-
нодавчого органу. Право законодавчої ініціативи 
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можна назвати суб’єктивним правом суб’єкта 
владних повноважень, наділеного можливістю 
внесення до Верховної Ради України проектів зако-
нів, постанов, проектів інших актів Верховної Ради, 
пропозицій до законопроектів, поправок до зако-
нопроектів. Але назвати таке право «приватним» 
некоректно. Крім того, вчений ототожнює законо-
давчу ініціативу з правом законодавчої ініціативи, 
що є підміною понять. Отже, законодавча ініціа-
тива – це стадія законодавчого процесу, що перед-
бачає реалізацію права подання до Верховної Ради 
України проектів законів або інших актів Верхо-
вної Ради України, пропозицій та поправок до зако-
нопроектів визнаними законодавством суб’єктами, 
а «право законодавчої ініціативи» необхідно роз-
глядати як передбачену законодавством можли-
вість подання до Верховної Ради України проектів 
законів або інших актів Верховної Ради України, 
пропозицій та поправок до законопроектів.

Висновки. Проведене дослідження дозволило 
констатувати, що на законодавчому рівні існує 
проблема у термінологічному апараті, оскільки  
у законодавстві не визначено зміст поняття 
«суб’єкт законодавчої ініціативи», внаслідок чого 
відбувається ототожнення понять «суб’єкт законо-
давчої ініціативи», «право законодавчої ініціативи» 
та «законодавча ініціатива». Зазначені поняття 
тісно пов’язані між собою, але їх не можна ототож-
нювати чи підміняти, оскільки вони мають різний 
зміст. Суб’єктом законодавчої ініціативи є особа. 

Право законодавчої ініціативи – це передбачена 
законодавством можливість її реалізації, а зако-
нодавча ініціатива – це окрема, самостійна стадія 
законодавчого процесу. Вбачається, що чинне зако-
нодавство України потребує доопрацювання шля-
хом внесення змін до Конституції України та інших 
нормативно-правових актів у частині закріплення 
та детального тлумачення понятійного апарату.

Вважаємо, що законодавча ініціатива – це стадія 
законодавчого процесу, що передбачає реалізацію 
права подання до Верховної Ради України проек-
тів законів або інших актів Верховної Ради Укра-
їни, пропозицій та поправок до законопроектів 
визнаними законодавством суб’єктами, а «право 
законодавчої ініціативи» необхідно розглядати як 
передбачену законодавством можливість подання 
до Верховної Ради України проектів законів або 
інших актів Верховної Ради України, пропозицій 
та поправок до законопроектів. Суб’єктом законо-
давчої ініціативи є особа, наділена спеціальною 
правосуб’єктністю, якій чинним законодавством 
України надано право законодавчої ініціативи  
у Верховній Раді України.

Тематика дослідження суб’єктів законодавчої 
ініціативи перебуває у межах конституційно-пра-
вових досліджень, а питання організаційно-пра-
вової взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи  
з органами державної влади та суддівського вряду-
вання є наразі невивченим, що вказує на перспек-
тивний напрямок майбутніх наукових досліджень.
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Plaksa V. I. PROBLEM ASPECTS OF DEFINITION OF THE CONCEPT  
«SUBJECT OF LEGISLATIVE INITIATIVE»

The author of the article has studied the content of the concept of “subject of legislative initiative” and has 
distinguished its problematic aspects. It has been established that there is no definition of the term of “subject 
of legislative initiative” in Ukrainian legislation, which leads to identification with the concepts of “right  
of legislative initiative” and “legislative initiative”. It has been substantiated that the indicated concepts are 
closely related to each other, but their identification and substitution is unacceptable, since such concepts 
have different content: the subject of legislative initiative is a person; the right of legislative initiative is the 
possibility of its implementation provided by the law, and the legislative initiative is a separate, independent 
stage of the legislative process. It has been noted that the current legislation of Ukraine needs to be finalized 
by amending the Constitution of Ukraine and other regulatory legal acts in terms of consolidation and detailed 
interpretation of the conceptual apparatus.

The author has offered to define the content of the following concepts: “legislative initiative” – is a stage 
of the legislative process that provides the exercise of the right to submit a draft law to the Verkhovna Rada  
of Ukraine or other acts of the Verkhovna Rada of Ukraine, suggestions and amendments to draft laws by 
legally recognized entities, and the “right of legislative initiative” should be considered as a possibility 
provided by law to submit a draft law to the Verkhovna Rada of Ukraine or other acts of the Verkhovna Rada 
of Ukraine, suggestions and amendments to draft laws. “Subject of legislative initiative” is a person endowed 
with special legal personality, who is granted with the right of legislative initiative in the Verkhovna Rada  
of Ukraine by the current legislation of Ukraine.

Key words: subject of legislative initiative, legislative initiative, right to legislative initiative, interaction.
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ  
У СФЕРІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-КОМПАНІЙ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Досліджено, що в останнє десятиліття спостерігається підвищений інтерес світової 
спільноти до проблем соціальної та економічної нерівності між країнами державами та окре-
мими верствами населення. Для ефективної реалізації низки цілей важливо шукати нові шляхи 
вирішення глобальних завдань на рівні регіонів, міст та компаній, а соціально-економічний роз-
виток останніми роками власне і пов’язаний з поняттям «цифровізація». В епоху індустріалі-
зації цифровізація помилково розглядалася як окремий процес з автоматизації компанії, який 
пов’язують виключно зі зростанням продуктивності праці та модернізацією виробництва. 

З’ясовано, що сучасний підхід передбачає комплексне дослідження будь-якого процесу та 
явища, тому важливо проводити теоретичне та практичне обґрунтування впливу цифро-
візації на покращення економічних показників компанії, розвиток відносин із зацікавленими 
сторонами, а інструментарій для оцінки впливу цифровізації стає дедалі більше актуаль-
ним. Ефективний розвиток компанії відбувається як на глобальному, світовому рівні, так  
і в рамках окремої держави, підприємства та навіть відділу в компанії, а основною проблемою  
з погляду дослідження явища цифровізації є відсутність розробленої стратегії розвитку. 

Вивчено, що спроби переходу до цифрового урядування є актуальним трендом для держави 
та бізнесу, однак її становлення за будь-яким заздалегідь визначеним алгоритмом неможливе. 
У всьому світі економісти, бізнесмени та IT фахівці створюють нові технології та моделі 
переходу до цифрової економіки, а основою розвитку цифрової економки виступають сучасні 
цифрові технології, які використовують різну інформацію, зокрема персональну громадян. 

Сьогодні можливе виробництво нових видів товарів та послуг, створення нових підприємств, 
робочих місць та професій, оскільки цифрова економіка – це господарська діяльність, у якій 
ключовим фактором виробництва є дані у цифровому вигляді, що у порівнянні з традиційними 
формами господарювання дозволяють суттєво підвищити ефективність різних видів виробни-
цтва, технологій, обладнання, зберігання, продажу, доставки товарів та послуг. Стабілізація 
соціально-економічного становища без урахування цифрової трансформації залишить компанію 
далеко позаду як зі сторони конкурентоспроможності, і зі сторони ефективності виробництва. 

Обгрунтовано, що цифрову трансформацію прийнято розглядати як один із результатів 
цифровізації, але не будь-яка цифровізація діяльності призводить до цифрової трансформації, 
якщо отримано ефект понад 80%, інші результати прийнято відносити до звичайної цифро-
візації. Отже, на сучасному етапі цифровізація трактується як інструмент трансформації 
бізнесу, перетворення рутинних процесів на автоматизовані для того, щоб з’явилася можли-
вість переорієнтації компанії на вибудовування більш гнучких бізнес-моделей. 

Доведено, що на сучасному етапі соціально-економічного розвитку слідування тренду циф-
ровізації це не мода, а необхідність діяльності фірми задля забезпечення сталого становища 
над ринком, при цьому саме явище є впровадженням сучасних технологій у діяльність компа-
нії. Цифровізація повинна виступати ідеєю розвитку внаслідок здійснення переходу до циф-
рової економіки шляхом використання сучасних та креативних технологій у формуванні та 
реалізації державної соціально-економічної політики.

Ключові слова: державна політика, управлінські підходи, цифровізація, соціально-еконо-
мічний розвиток, бізнес-компанії, прибуток, інвестування. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важли-
вими науковими і практичними завданнями. 
На сучасному етапі соціально-економічного роз-
витку прагнення до цифровізації обумовлюється 

підвищенням ефективності та якості продукції, 
прагнення отримувати додаткові доходи, а також 
зовнішнім впливом на організацію, що передба-
чає розвиток ринку, підвищення конкуренції [16]. 
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Сучасні компанії, особливо великі, піддаються 
публічному адмініструванню з боку держави, яка 
посилює антикорупційне законодавство, підви-
щує вимоги до прозорості ведення бізнесу. 

Цифровізація призводить до підвищення про-
дуктивності праці та в цілому до ефективності 
комунікації внутрішньо корпоративних відно-
син, на сьогоднішній день більшість передових 
у своїх галузях компаній активно впроваджують 
інструменти цифровізації [7]. Сьогодні удоско-
налюються державні програми для комунікації, 
навчання та розвитку, платформи для відбору під-
рядників, що особливо актуально при зростаючих 
антикорупційних вимогах та прозорості бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень, в яких започат-
ковано розв’язання проблеми та визначення неви-
рішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячена стаття. Сучасними дослідниками 
стверджується, що цифровізація веде до значних 
якісних змін бізнес-процесів і служить інструмен-
том трансформацій організації на рівнях управ-
ління та контролю [12]. Перетворення окремих 
етапів бізнес-процесу шляхом використання циф-
рових технологій і більш широкого використання 
оцифрованих даних, характерна завершенням 
цифрової трансформації всіх видів діяльності та 
аспектів соціально-економічного життя. 

Регуляторні заходи в межах державної соці-
ально-економічної політики спрямовані на під-
вищення інформаційної відкритості компаній, 
вони створені для сприяння підвищення їхньої 
репутації, а також сприяють просуванню прин-
ципів розвитку в бізнесі. Акціонери та інвестори 
об’єктивно зацікавлені у підвищенні відкритості 
процесів, а також ефективності та стабільності 
бізнес-компаній, що зумовлено економічними 
інтересами багатьох сторін [11].

Формулювання мети статті, постановка 
завдань. Метою даної статті є дослідження пер-
спектив формування управлінських підходів у сфері 
цифровізації діяльності бізнес-компаній на сучас-
ному етапі соціально-економічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Цифровізація уособлює створення 
цифрової економіки, оскільки на даній стадії відбу-
вається якісне покращення компанії як з боку вироб-
ничих процесів та управління, так і з боку відкри-
тості та прозорості. При впровадженні цифровізації 
важливо звертати увагу на ефективне використання 
сировини та ресурсів, створення оптимальної струк-
тури управління та високий рівень корпоративної 
соціальної відповідальності [14]. Компанія повинна 

не тільки прагнути мінімізувати витрати та максимі-
зувати прибуток, а й дбати про працівників та сус-
пільство.

Сьогодні цифровізація є інструментом здій-
снення цифрової трансформації, вона передбачає 
впровадження IT-розробок, цифрових рішень та 
цифрових платформ взаємодії. Ступінь цифровіза-
ції залежить від потреб та можливостей компаній, 
як фінансових, так й інтелектуальних, необхідність 
цифровізації обумовлена зовнішніми факторами,  
а саме розвитком ринку, технологій, конкурентів та 
цілями самої організації. Підвищення відкритості 
дозволяє всім заінтересованим сторонам отриму-
вати необхідну інформацію, внаслідок чого знижу-
ється можливість її фальсифікації.

Таким чином, усі ці сторони зацікавлені у роз-
витку цифровізації бізнес-процесів компанії, 
оскільки для її розвитку потрібне використання 
даних та їх відкритість [10]. Цифровізація передба-
чає трансформацію бізнесу на основі використання 
цифрових технологій, оптимізації бізнес-процесів 
та управління з метою спрощення взаємодії зі спо-
живачами, співробітниками, постачальниками та 
іншими учасниками процесу. 

З погляду розвитку цифровізації цікаво роз-
глянути показники витрат на науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські роботи у відсотковому 
відношенні до ВВП та частку населення, охопле-
ного мобільними мережами, у розбивці за техно-
логіями. Ці показники на макроекономічному рівні 
дозволяють отримати уявлення про те, чи готова 
держава перейти до цифрової економіки і як багато 
коштів держава вкладає в цей процес.

Розвинені країни завжди наголошують на ство-
ренні інноваційних технологій, що покращують 
як економічні показники, так і вплив компаній 
на суспільство [2]. Основою сталого розвитку 
країни є комплексний розвиток усіх сторін соці-
ально-економічного життя, на сучасному етапі 
розвитку принципів соціально орієнтованого та 
порового ведення бізнесу в Україні мають можли-
вість дотримуватися великі підприємства, що ста-
новлять основу економіки країни, оскільки вони 
володіють необхідними для цього ресурсами.

Необхідно удосконалити організаційні механізми, 
з яких можна оптимізувати процеси управління та 
використання інтелектуальних і фізичних можливос-
тей [9]. У процесі удосконалення процесу цифрові-
зації водночас відбувається проектування майбутніх 
планів підвищення кваліфікації працівників. Нинішні 
теоретичні та практичні базиси управління бізнес-
компаніями ґрунтуються з огляду на сучасні потреби 
в певних напрямах діяльності організації. 
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Бізнес-компанії можуть інвестувати у розви-
ток сучасних технологій, цифровізації виключно 
для власної вигоди навіть не замислюючись про 
внесок у сталий розвиток, проте позитивним 
«побічним» ефектом від їхнього впровадження 
стає покращення життя суспільства загалом [8]. 
Великі підприємства, які мають вихід на світо-
вий ринок і торгують своїми цінними паперами, 
повинні дотримуватися принципів цифровізації 
бізнесу. Крім того, зазначене забезпечує прозо-
рість їх діяльності, а значить стабільний приплив 
інвестицій, зростання інших соціальних та еконо-
мічних вигід, тому всі провідні транснаціональні 
корпорації дотримуються та просувають прин-
ципи цифрового ведення бізнесу.

Найбільш часто закордонні компанії-лідери 
ринку приділяють увагу цифровізації виробни-
чого процесу, робочих місць співробітників та 
методів їх навчання. Крім того, ці компанії впро-
ваджують елементи цифровізації у процес кому-
нікації із суспільством, а питання цифрового 
ведення бізнесу також є актуальним для підпри-
ємств малого та середнього підприємництва [4]. 
Дрібнішим підприємствам простіше впроваджу-
вати принципи цифровізації через їхню гнучкість  
і відсутність багатоступеневої системи управ-
ління, такі компанії спочатку створюються із 
високим рівнем цифровізації всіх процесів. 

Найбільш простим прикладом є цифровий 
документообіг, який вважається нормою для 
дрібнішого бізнесу і до якого протягом останніх 
років поступово йдуть великі компанії [18]. Такий 
крок здатний не тільки спростити процес обміну 
інформацією між співробітниками та підрозді-
лами, робить його прозорішим. Підтримка дер-
жави також є вкрай важливою у питаннях розви-
тку концепції відповідального, прозорого ведення 
бізнесу, на державному рівні має скластися спри-
ятливе середовище для розвитку компаній у цьому 
напрямку. Національні компанії вже усвідомили 
актуальність питання, особливо при виході на 
зовнішній ринок, і самостійно намагаються буду-
вати стійкий бізнес, приділяючи належну увагу 
кожному напрямку розвитку. 

Менеджмент бізнес-компанії намагається 
мінімізувати наслідки таких станів, намагається 
з’ясувати у чому причинно-наслідковий зв’язок,  
і що спричинило подібні проблеми у колективі [6]. 
Організації, у яких поширена попереджувальна 
стратегія мають ресурси з метою впливу та можуть 
прогнозувати на короткостроковій перспективі 
наслідки тих або інших дій. Політика цифровіза-
ції повинна включаюти короткострокові та серед-

ньострокові передбачення потреби співробітників, 
як якісні, так і кількісні та формулюють завдання 
щодо розвитку персоналу національних компаній.

Інакше кажучи, нині компаніям, які прагнуть 
виходу на світовий ринок, необхідно дотримува-
тися цифрових принципів ведення бізнесу, у яких 
першому плані виходить не тільки отримання при-
бутку, а й задоволення суспільних інтересів. Мето-
дика публічності передбачає проведення комп-
лексного аналізу публічних звітів, корпоративних 
сайтів найбільших компаній за аспектами, що 
включають набори показників у сфері корпоратив-
ної соціальної відповідальності, прозорості у заку-
півлях, протидії корупції, взаємодії з партнерами. 

Сьогодення доводить важливість комплексного 
підходу до визначення цифровізації у бізнес-сфері, 
тобто розгляд діяльності підприємств з погляду на 
економіку і суспільство [1]. В цілому цифровіза-
ція є складним феноменом, який не можна обмеж-
увати рамками економічного розвитку, причому 
на всіх рівнях просування: глобальному, рівні 
окремої держави або компанії. Проблема цифро-
візації бізнесу передбачає об’єднання зусиль всіх 
країн задля досягнення спільних соціально-еконо-
мічних цілей заради отримання суспільних благ 
та забезпечення економічного зростання.

На рівні бізнес-компанії в сучасній еконо-
мічній та геополітичній ситуації для успішного 
довгострокового розвитку необхідно брати до 
уваги як зовнішні, так і внутрішні фактори, вза-
ємодіяти із зацікавленими сторонами в економіч-
них та соціальних питаннях [17]. З цією метою 
використовують інтеграцію нових технологій та 
підвищення рівня комфорту роботи, підбір мак-
симально наближених для співробітника позицій 
для того, щоб уникнути ситуації, коли він почу-
ватиметься непотрібним або малоефективним 
та надання додаткових пільг та гарантій, покра-
щення внутрішнього клімату. 

Держави, в яких система управління інвестує  
у передові технології в контексті сприятливого діло-
вого середовища, наявності кваліфікованої робо-
чої сили та розвиненої культури інновацій, можуть 
отримати «цифрові дивіденди» у вигляді приско-
рення соціально-економічного зростання, ство-
рення нових робочих місць та вдосконалення якості 
послуг [3]. За наявності відповідного сприятливого 
середовища передові, технологічно грамотні компа-
нії перетворять операційні процеси, впроваджують 
нові бізнес-моделі та надають клієнтам інноваційні 
та персоналізовані товари та послуги. 

На даний час завдання світової спільноти поля-
гає не у створенні певного набору показників, які 
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допоможуть оцінити рівень цифрової трансформа-
ції, а в розробці єдиного управлінського підходу, 
який здатний динамічно змінюватися залежно від 
наявної на певний момент часу інформації. Без роз-
витку людського капіталу неможливий розвиток 
цифровізації, бізнес має бути орієнтованим на впро-
вадження передових технологій, а органи держав-
ної влади підтримувати зростання підприємницької 
діяльності для створення підрозділів, що забезпечу-
ють інформаційну безпеку [15]. Сьогодні на всіх рів-
нях відзначається потреба у вдосконаленні інстру-
ментів вимірювання впливу цифрової економіки на 
бізнес, суспільство та державу загалом.

Формулювання висновків і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Про-
никнення цифровізації у всі сфери соціально- 
економічного життя вимагає оцінки ефекту, що 
надається з тим, щоб з’явилася можливість ефек-
тивно управляти в інтересах бізнесу та суспіль-
ства. Основною тенденцією розвитку цифровізації  
є ефективність комплексної державної політики, 

чітке керівництво та стратегія, недосконала нор-
мативна правова база, недостатній інституційний 
та людський потенціал призводять до відсутності 
ефектів впливу цифрових інновацій [5]. У такій еко-
номіці інвестиції не сприяють прискоренню зрос-
тання добробуту, продуктивності чи скорочення 
нерівності в економічному та соціальному розвитку. 

Завдання органів державної влади полягає  
в тому, щоб постійно реагувати на темпи змін, що 
прискорюються, і ефективно взаємодіяти з при-
ватним сектором, створюючи умови для впрова-
дження та розвитку передових технологій. Існує 
необхідність переглядати нормативно-правові 
акти, які перешкоджають проникненню цифро-
вих технологій, веденню транскордонного бізнесу, 
нових бізнес-моделей та послуг [13]. Держава має 
створювати умови, в яких не буде нормативних та 
податкових бар’єрів для розвитку цифровізації,  
а наявність «здорової» конкуренції над ринком 
цифрових технологій є основоположним стимулом 
у сучасному соціально-економічному розвитку.
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Proniuk Yu. N. PROSPECTS FOR THE FORMATION OF MANAGEMENT APPROACHES  
IN THE FIELD OF DIGITALIZATION OF BUSINESS COMPANIES AT THE PRESENT STAGE 
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

It has been studied that in the last decade there has been an increased interest of the world community in the 
problems of social and economic inequality between countries, states and certain segments of the population. 
To effectively implement a number of goals, it is important to look for new ways to solve global problems at 
the level of regions, cities and companies. Socio-economic development in recent years is actually associated 
with the concept of “digitalization”. Many authors mistakenly consider digitalization as a separate process 
of automation of the company, which is associated solely with the growth of productivity and modernization 
of production.

However, the modern approach involves a comprehensive study of any process and phenomenon, so it 
is important to provide theoretical and practical justification of the impact of digitalization on improving 
economic performance, development of relations with stakeholders, and tools for assessing the impact  
of digitalization is becoming increasingly relevant. The effective development of the company takes place both 
globally and globally, and within an individual state, enterprise and even a department in the company, and the 
main problem in terms of studying the phenomenon of digitalization is the lack of a developed methodological 
framework.

Attempts to transition to digital governance are a current trend for the state and business, but its 
formation by any predetermined algorithm is impossible. All over the world, economists, businessmen and IT 
professionals are creating new technologies and models for the transition to the digital economy, and the basis 
for the development of the digital economy is digital technologies that use a variety of information, including 
personal.

Today it is possible to produce new types of goods and services, create new enterprises, jobs and professions, 
as the digital economy is an economic activity in which the key factor of production is digital data, which  
in comparison with traditional forms of management can significantly increase the efficiency of different types. 
production, technology, equipment, storage, sales, delivery of goods and services. Stabilization of the socio-
economic situation without taking into account the digital transformation will leave the company far behind 
both in terms of competitiveness and in terms of production efficiency.

Digital transformation is considered as one of the results of digitization, not every digitization of activities 
leads to digital transformation, if the effect is more than 80%, other results are considered to be ordinary 
digitization. Digitalization is interpreted as a business transformation tool, transforming routine processes 
into automated ones in order to make it possible to reorient the company towards more flexible business 
models. Therefore, following the trend of digitalization is not a fashion but the necessity of the company’s 
activity to ensure its old status over the market, whereby the phenomenon itself is the implementation  
of modern technologies into the company’s activity. Digitization is the idea of development as a result of the 
transition to a digital economy through the use of specific technologies and winnings.

Key words: government policy, management approaches, digitalization, social and economic development, 
business companies, profits, investment. 
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ДЕРЖАВНА ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА  
ЗБЕРЕЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я  
У СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ  
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Досліджено, що сьогодні здоров’я має бути на першому місці для того, щоб молода людина 
могла ефективно навчатися і працювати з точки зору концепції збереження здоров’я. Необ-
хідність зміцнення здоров’я є сприянням процесу внесення змін у спосіб і умови життя молоді  
з метою покращення здоров’я, а також постійного контролю за його станом. Ідея збереження 
громадського здоров’я полягає у розвитку і поглибленні досягнень профілактики, метою якої 
є попередження захворювань або уповільнення їх часто неминучого розвитку. Сьогодні гро-
мадське здоров’я уособлюється як спосіб використання соціальних та індивідуальних ресурсів,  
а також фізичних можливостей в межах та реалізації державної гуманітарної політики.

Стверджується, що зазначений процес зосереджується на усвідомленні, що фізичне та соці-
альне оточення, а також поведінка і спосіб життя студентської молоді є основними детермі-
нантами здоров’я. Ефективність громадського здоров’я залежить від загального матеріального, 
культурного та соціального рівня, стану приладів для здоров’я, зрілість потреб в контексті не 
тільки їх реалізації, а й створення нових, універсальна відповідність виховного та оздоровчого 
впливу. Важливо також стимулювання позитивного інтересу до питань здоров’я через епізо-
дичне і систематичне збагачення та поглиблення знань про власний організм і розвиток.

Проаналізовано, що громадське здоров’я полягає у формуванні звичок, прямо чи опосеред-
ковано пов’язаних із охороною та покращенням фізичного та психічного здоров’я, волевияв-
ленні та формуванні настроїв, що дозволяють застосовувати правила гігієни та ефективний 
догляд, профілактику та лікування захворювань. Як діяльність, що веде до повного фізичного, 
психічного та соціального благополуччя, окрема молода людина або група повинні досягти 
здатності виявляти та виконувати свої прагнення, задовольняти свої потреби та бути 
здатними впоратися з даним середовищем.

Встановлено, що молода людина в період розвитку завжди живе в певних соціальних умовах із 
врахуванням детермінантів здоров’я та фізичної активності, сьогодні актуальними є відповідні 
напрями гуманістичної педагогіки, включаючи педагогіку здоров’я. Фізичне, психічне та соціальне 
здоров’я особистості є умовою багатостороннього розвитку та ставлення один до одного двох 
сторін комунікацій: студентів і викладачів, спортсменів і тренерів у всіх формах і на всіх рівнях 
діяльності. У сфері формування державної гуманітарної політики констатується, що лише про-
філактика та здоровий спосіб життя не є в комплексі громадянським здоров’ям. 

Обґрунтовано, що особливо важливу роль у реалізації державної політики, що підтримує гро-
мадське здоров’я відіграє фізичне виховання, яке, має бути «фабрикою здоров’я». Сферу фізич-
ного виховання можна бачити у тому, щоб охопити все, що пов’язано з інтересом до користі для 
здоров’я фізичних вправ, а також формування реабілітаційних звичок. Лише піднесення громадя-
нина до гідності свідомого суб’єкта, що співпрацює надає феномену громадського здоров’ю вихов-
ного значення. Для реалізації цілей громадського здоров’я важливо констатувати, що здоров’я 
сучасного студентства є результатом роботи як окремої молодої людини, так і закладів освіти.

Ключові слова: державна гуманітарна політика, реалізація, сучасний етап, громадське 
здоров’я, заклади освіти, збереження, студентська молодь.

Постановка проблеми та її зв’язок із важли-
вими науковими і практичними завданнями. 
Цілі громадського здоров’я є невід’ємною складо-
вою основних цінностей фізичної культури, вихо-
вувати молодь треба так, щоб кожен хотів і вмів 

покращувати, берегти своє здоров’я [9]. Громад-
ське здоров’я ґрунтується на особистій взаємо-
дії та обміні щоденним досвідом щодо здоров’я,  
а заклад освіти має надати учням певну концеп-
цію, розуміння якої може мати позитивні наслідки 
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для їхнього здоров’я в майбутньому. Завдання дер-
жавної гуманітарної політики полягають у тому, 
щоб організувати такі умови навчання, як вони 
будуть сприятливі для розуміння нової концепції 
та підтримки студентської молоді у діяльності, що 
випливає з нового світогляду. 

Аналіз останніх досліджень, в яких започат-
ковано розв’язання проблеми та визначення неви-
рішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячена стаття. Сучасні дослідження науков-
ців наочно продемонстрували тенденцію, що роз-
виток цивілізації породжує нові потреби віднести 
здоров’я як важливу цінність у досягненні цілей 
і самореалізації індивідів і груп [1]. У науко-
вій літературі можна знайти приклади кореляції 
між здоров’ям та загальноприйнятою фізичною 
активністю людини, це стосується як минулого 
і традицій, так і сучасного погляду на зазначену 
проблему. Більше того, це є живим предметом 
дослідницького інтересу у формуванні державної 
гуманітарної політики в контексті збереження гро-
мадського здоров’я у діяльності закладів освіти  
в Україні [10]. 

Формулювання мети статті, постановка 
завдань. Метою даної статті є обґрунтування дер-
жавної гуманітарної політики збереження громад-
ського здоров’я у сучасному контексті фізичного 
виховання молоді в закладах освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. При дослідженні громадського 
здоров’я в суспільній свідомості ставлення сту-
дентської молоді оцінюється як поверхові та 
стереотипні декларації, які розглядають фізичну 
культуру як важливу оздоровчу, освітню та соці-
альну цінність, зазвичай не супроводжуються 
реалізаційною діяльністю [7]. При розгляді фено-
мену фізичного виховання в контексті способу 
життя вказуються різні типи закономірностей 
фізичної культури, які функціонують у свідо-
мості студентської молоді. Профілактична діяль-
ність знаходиться на площині життєвих прагнень,  
а засоби фізичної культури в цій сфері, використо-
вуються на практиці в незначній мірі. 

У цьому світлі зростає роль педагогічної підго-
товки викладачів фізичної культури до здійснення 
оздоровчого виховного процесу студентської молоді. 

Громадське здоров’я уособлює поєднання 
спланованої педагогічної діяльності та соціаль-
ного досвіду, щоб дати можливість громадянам 
контролювати своє здоров’я та умови життя [3]. 
У багатьох країнах в межах реалізації державної 
гуманітарної політики був прийнятий цілісний 

підхід до здорового способу життя та визнання 
того, що ключовою проблемою громадського 
здоров’я є розвиток особистого вибору та нави-
чок прийняття рішень. 

У формуванні концепції громадського здоров’я, 
ініціативу в її плануванні на думку ВООЗ має 
взяти на себе Міністерство освіти, відповідальне 
за освітню політику в цій сфері, яку воно ство-
рює у співпраці з іншими міністерствами. Поряд 
із розумінням необхідності фізичного виховання 
все частіше й ґрунтовніше вбачалася необхідність 
розширення знань про здоров’я молоді. Здоров’я 
є невід’ємною умовою шкільних досягнень, хоро-
шої якості життя та соціально-економічних ефек-
тів [5]. Даючи студентству знання про здоров’я, 
формуючи їх ставлення, навички та звички, ми 
можемо сприяти здоровому способу життя, а отже 
покращувати здоров’я студентської молоді.

Фізична культура, і особливо спорт, є видат-
ним носієм імперативу роботи над собою, що, 
зрештою, є суттю самовиховання, а фізичне вихо-
вання дає у розпорядження санітарної освіти бага-
тий арсенал засобів, які дають змогу досягти його 
кінцевих цілей, а саме реалій здоров’я. У всіх сфе-
рах фізичної культури, спорті та фізичному відпо-
чинку, а також фізичній реабілітації, основним 
засобом досягнення поставлених цілей є рухові 
вправи, вони бувають різного характеру, форми, 
різного ступеня складності та інтенсивності [17]. 
Якщо педагоги закладів освіти не в змозі ство-
рити умови праці, сприятливі для здоров’я та сві-
домості своїх дій, вони повинні враховувати, що 
вони будуть викликати стрес і занепокоєння. 

Про викладача фізичного виховання закладу 
освіти, як координатора діяльності у сфері оздо-
ровчого виховання говорить комплекс специфічних 
рис, вони включають знання в галузі природничих, 
у тому числі медичних і суспільних наук, а також 
педагогічну та методичну підготовку [12]. Це також 
мають робити інші педагоги через широку програму 
навчання в галузі природничих та медичних, гума-
нітарних наук, а також ґрунтовні знання теорії та 
практики формування та реалізації державної гума-
нітарної політики, яке визнано неодмінним атрибу-
том громадського здоров’я. 

Попередні пропозиції щодо збагачення про-
грами громадського здоров’я новим змістом щодо 
психологічних аспектів онтогенезу людини та 
антистресової підготовки знайшли рішення у ство-
ренні спеціальностей, які дають право викладати 
основи громадського здоров’я [11]. У національ-
ній програмі здоров’я в межах реалізації держав-
ної гуманітарної політики її детермінанти мають 
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включати спосіб життя, приписуючи значну роль 
у збільшенні захворюваності на хронічні захво-
рювання, зміні поведінкових стереотипів та поши-
ренню шкідливих звичок, чи зниження фізичної 
активності. 

Значущість цих факторів визначається їх уні-
версальністю та інтенсивністю, усі відомі нам  
у світі програми громадського здоров’я підкрес-
люють прагнення поєднати проблеми фізичного 
та суспільного здоров’я. Все це розглядається з 
точки зору єдиної гуманітарної політики щодо 
студентської молоді, як з точки зору прийня-
тих цінностей, так і зробленого вибору, фізичної 
активності в повсякденному житті чи активних 
форм відпочинку, виховання безпеки чи запобі-
гання нещасним випадкам [15]. 

До цих реалій слід врахувати рівень підго-
товки педагогів фізичного виховання щодо впро-
вадження нової концепції громадської освіти сту-
дентської молоді. Це стосується не їх підготовки 
у сфері пізнавально-інструментального змісту,  
а передусім зміни педагогічної ментальності, зміни 
установок і повної модифікації способів і форм 
реалізації громадського здоров’я. Еволюція про-
цесу від просвіти здоров’я до концепції сприяння 
громадському здоров’ю посилила необхідність від-
окремлення педагогіки здоров’я від інших наук. 

Громадське здоров’я розглядається з точки 
зору індивідуальних і соціальних цінностей,  
в ім’я цих цінностей необхідно робити моральний 
вибір у повсякденному житті та протидіяти сучас-
ним загрозам здоров’ю [2]. Спортивна діяльність 
студентської молоді на всіх рівнях, від відпочинку 
до кваліфікованого спорту мають особливі умови. 
Про це свідчать оздоровчі та освітні традиції  
у фізичній культурі та їх взаємозв’язок з держав-
ною гуманітарною політикою в цілому. Збере-
ження громадського здоров’я, в якому спортивна 
діяльність тяжіє над здоровим способом життя, 
роль якої, у свою чергу, непропорційно зросла  
і визначає здоров’я сучасних людей. 

Відповідно до Бангкокської хартії 2005 року 
«Зміцнення здоров’я в глобалізованому світі» 
як основні зобов’язання щодо сприяння громад-
ському здоров’ю фізична та оздоровча культура  
в житті сучасної людини була основним об’єктом 
інтересу громади та громадянського суспільства. 
Педагоги фізичного виховання закладів освіти 
мають особливий вплив на поведінку моло-
дих людей, а університети фізичного виховання  
є одними з професійних до підготовки фахівців 
у сфері громадського здоров’я [13]. У зазначених 
університетах освітня програма студентів базу-

ється на напрямках біологічні та медичні науки, 
гуманітарні та педагогічні науки, а також прак-
тичні навички, пов’язані з фізичною активністю 
та способом життя. 

Педагог фізичного виховання закладу освіти 
заслуговує на те, щоб називатися фахівцем 
здоров’я, оскільки формує ставлення студента до 
фізичного, психічного та соціального здоров’я, 
його ставлення та поведінка мають бути прикла-
дом для наслідування молодої людини. Основним 
припущенням у дидактичній та виховній роботі  
з громадського здоров’я є навчання студентів важ-
ливості особистісної моделі поведінки у молодіж-
ному середовищі, а однією з цілей навчання пред-
мета громадського здоров’я у вихованні студентів 
є популяризація знань про здоров’я. 

Сьогодні головне завдання державної гумані-
тарної політики надати студентам знання, форму-
ючи їх ставлення, звички, навички та здібності, 
що зміцнюють здоров’я [18]. Коли заклад освіти 
має відігравати провідну роль у забезпеченні без-
перервності певних установок і цінностей, що сто-
суються громадського здоров’я, поряд із запрова-
дженням здорового способу життя, особливу роль 
відіграють педагоги фізичного виховання. Акцен-
тується на особистісній моделі стосовно студент-
ської молоді, педагогічним знанням, і особливо 
знанням про потреби розвитку студентської молоді 
та інтереси і повагу до цього виду діяльності. 

Суттєва і незамінна роль педагога полягає 
в тому, що він представляє цілісну програму 
для молодого покоління, і тільки він може зро-
бити проблеми здоров’я надовго пов’язаними 
із загальною освітою та особистою культурою. 
Знання мають стосуватися питань, пов’язаних зі 
здоров’ям, його стану, профілактики найпоши-
реніших розладів і захворювань, цілей, процесів, 
методів, форм здоров’я, оцінювання та зміцнення 
здоров’я [4]. Навички педагога полягають у діа-
гностиці знань з громадського здоров’я та потреб 
студентів у галузі фізіологічної освіти.

Одних лише знань недостатньо для того, щоб у 
студентської молоді з’явилася постійна поведінка 
на користь здоров’я, це можливо завдяки цільо-
вому, постійному виховному процесу, переважно 
в сім’ї, який підтримується студентським середо-
вищем з фахівцем закладу вищої освіти. Система-
тична фізична активність посідає важливе місце 
серед факторів з доведеним сприятливим впливом 
на здоров’я студентів. Виявлено, що вона має важ-
ливе значення в сферах зміцнення здоров’я, про-
філактики хронічних захворювань, а також у під-
тримці їх лікування [16]. 
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Сьогодні, це недорога, проста у використанні 
поведінка без побічних ефектів або ускладнень, 
фізична активність є одним з найбільш економічно 
ефективних способів зміцнення або покращення 
здоров’я. Зрозуміло, що участь молоді у систе-
матичних фізичних навантаженнях є обов’язком 
кожної людини стосовно свого здоров’я. Фізичні 
зусилля викликають низку адаптаційних змін 
в організмі людини, яка тренується, реакція на 
фізичні зусилля з точки зору обох систем і всього 
організму людини залежить від типу зусиль, його 
інтенсивності, тривалості.

Пропаганда громадського здоров’я – це без-
перервний, ритмічний, спланований процес,  
у якому громадяни вчаться піклуватися про своє 
здоров’я та здоров’я інших [6]. Цей процес спрямо-
ваний на багато напрямків, але найкраще працює 
в специфічному кліматі освітньої мікросистеми, 
в якій співпрацюють педагоги та студенти. Участь 
усіх викладачів, у тому числі фізкультури, у реаліза-
ції програми громадського здоров’я також має бути 
акцентовано у проекті сприяння зміцнення здоров’я 

у гуманітарній політиці держави. Активне навчання 
є основою освіти щодо громадського здоров’я, тому, 
щоб студенти могли активно навчатися, педагоги 
повинні усвідомлювати свою роль [14]. 

Формулювання висновків і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Гро-
мадське здоров’я є цінністю, ресурсом молодих 
людей і суспільства, необхідністю зміцнювати 
власне здоров’я, створювати моделі здоров’я для 
студентської молоді, а також готовність діяти 
відповідно до створення здорового навчального 
середовища. Освітні компетенції у гуманітар-
ному вимірі стосуються спільного формування 
соціальних установок і навичок молодої людини 
засобами фізичної культури та активної участі  
в процесі збереження громадського здоров’я сту-
дентського середовища закладів освіти [8]. Зазна-
чені компетенції повинні бути пов’язані з розви-
тком життєвих навичок, а також формуванням 
займатися фізичними вправами та іншими спосо-
бами збереження здоров’я як важливими елемен-
тами способу життя. 
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Rybchych I. Ye. STATE HUMANITARIAN POLICY OF PUBLIC HEALTH PRESERVATION  
IN THE MODERN CONTEXT OF PHYSICAL EDUCATION OF YOUTH  
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

It has been studied that today health should be in the first place in order for a young person to be able  
to study and work effectively from the point of view of the concept of health preservation. The need to strengthen 
health is a contribution to the process of making changes in the way and living conditions of young people 
with the aim of improving health, as well as constant monitoring of its condition. The idea of   preserving public 
health is to develop and deepen the achievements of prevention, the purpose of which is to prevent diseases or 
slow down their often inevitable development. 

Today, public health is personified as a way of using social and individual resources, as well as physical 
capabilities within the limits and implementation of state humanitarian policy. It is argued that this process focuses 
on the awareness that the physical and social environment, as well as the behavior and lifestyle of student youth, 
are the main determinants of health. The effectiveness of public health depends on the general material, cultural 
and social level, the state of health devices, the maturity of needs in the context of not only their implementation, 
but also the creation of new ones, universal compliance of educational and health-improving influence. 

It is also important to stimulate positive interest in health issues through episodic and systematic enrichment 
and deepening of knowledge about one’s own body and development. It has been analyzed that public health 
consists in the formation of habits directly or indirectly related to the protection and improvement of physical 
and mental health, the manifestation of will and the formation of attitudes that allow the application of hygiene 
rules and effective care, prevention and treatment of diseases. As an activity leading to full physical, mental 
and social well-being, the individual young person or group must achieve the ability to identify and fulfill their 
aspirations, meet their needs and be able to cope with their environment. 

It has been established that a young person in the period of development always lives in certain social 
conditions taking into account the determinants of health and physical activity, today relevant areas  
of humanistic pedagogy, are relevant. The physical, mental and social health of an individual is a condition for 
multilateral development and the relationship between two sides of communications: students and teachers, 
athletes and coaches in all forms and at all levels of activity. In the sphere of formation of the state humanitarian 
policy, it is stated that only prevention and a healthy lifestyle are not part of public health. 

It is substantiated that a particularly important role in the implementation of state policy supporting public health 
is played by physical education, which should be a “health factory”. The field of physical education can be seen 
to encompass everything related to an interest in the health benefits of physical exercise, as well as the formation 
of rehabilitative habits. Only the elevation of the citizen to the dignity of a conscious, cooperating subject gives the 
phenomenon of public health educational significance. To realize the goals of public health, it is important to state that 
the health of modern students is the result of the work of both individual young people and educational institutions.

Key words: state humanitarian policy, implementation, modern stage, public health, educational institu-
tions, preservation, student youth.



Том 33 (72) № 3 2022140

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

УДК 338.242
DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2022.3/24

Суходольська Н. А.
Державний університет «Житомирська політехніка» 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ 
ЯК УМОВА ГАРМОНІЗАЦІЇ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 
ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

У статті автором розглянуто необхідність професіоналізації сфери публічних закупівель 
в Україні як важливу умову гармонізації зі світовими стандартами закупівельної практики. 
Метою статті є аналіз напрямків професіоналізації та їх вплив на фахівців зі здійснення 
закупівель за рахунок публічних коштів, а також дослідження нагальних проблем, пов’язаних 
з реалізацією професійної підготовки кадрів і шляхів їх вирішення для ефективного функціо-
нування закупівельного ринку України. Автор констатує, що дослідження питань професій-
ної підготовки у сфері закупівель не є предметом наукового інтересу серед значної кількості 
вчених, а тому є об’єктивна потреба у розгляді різних проявів професіоналізації. Охаракте-
ризовано сутність реформи закупівельної системи України шляхом професіоналізації, про-
аналізовано її ефективність через вивчення позитивних і проблемних моментів застосування. 
Проявом професіоналізації є фактична ліквідація тендерних комітетів на зміну яким засно-
вано посаду – уповноважених осіб, що відповідальні за проведення державних закупівель, 
тому автор розглядає різні нормативно-правові акти, якими регламентовано правовий ста-
тус уповноважених осіб, кваліфікаційні вимоги та порядок зайняття посади, шляхи реаліза-
ції ними своїх обов’язків. Детально проаналізовано автором і зміст професійного стандарту 
«Фахівець з публічних закупівель», визначено яким чином його положення можна вдоскона-
лити компетентним органам. Крім того, автор виділяє основні напрямки діяльності Мініс-
терства економіки України у сфері професіоналізації державних закупівель, звертає увагу на 
те, що налагодження взаємодії із закладами освіти має продовжуватися і набирати обер-
тів задля надання грунтовної підготовки майбутнім закупівельникам, адже станом на сьо-
годні проблема кадрового забезпечення залишається все ще невирішеною. Також виявлено 
проблеми з освітніми курсами та тренінгами для працівників закупівельної сфери, пов’язані  
з відсутністю у тренерів з закупівель документів, підтверджуючих їх можливість викла-
дати, тому автор зазначає, що питання сертифікації таких осіб має бути врегульовано від-
повідними органами якнайшвидше.

Ключові слова: публічні закупівлі, уповноважена особа, тендер, фахівець з публічних заку-
півель, професійна підготовка.

Постановка проблеми. Здійснення держав-
них закупівель є актуальним процесом придбання 
товарів та послуг як у національній, так і в міжна-
родній практиці. Світовий ринок публічних заку-
півель вимагає високий рівень професіоналізму 
від фахівців у цій сфері з метою його ефективного 
функціонування та якісного використання інвес-
тицій. Саме тому для України важливим питан-
ням сьогодення постає реформування закупі-
вельної системи, зокрема через підвищення рівня 
професійної підготовки кадрів, що працюють 
у даній сфері для її розвитку та насамперед для 
виконання умов Угоди про асоціацію з Європей-
ським Союзом.

Слід відзначити, що розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України було затверджено Стра-

тегію реформування системи публічних закупі-
вель («дорожню карту») [1], у загальній частині 
якої наголошено на тому, що важливою частиною 
реформи виступає саме професіоналізація публіч-
них закупівель, яка дозволить підвищити якість 
та керованість процесом організації процедур 
закупівлі, зекономити бюджетні кошти, посилити 
підзвітність замовників та надасть можливість 
інтегрувати публічні закупівлі у цілісну систему 
управління державними фінансами. Цей напря-
мок реформи є необхідною складовою адаптації 
до міжнародних стандартів та оптимізації в єдину 
систему централізованих та децентралізованих 
публічних закупівель.

Перед нашою державою постає низка викли-
ків, пов’язаних з реалізацію цієї частини реформи, 
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так як виникає необхідність не лише у теоретич-
ній розробці вимог компетентності спеціалістів  
з публічних закупівель, й у закріпленні їх на зако-
нодавчому рівні з механізмом набуття, підтвер-
дження здобутих знань і підвищення кваліфікації. 

З аналізу чинного законодавства, наукових 
доробок щодо даної тематики випливає, що Укра-
їні вже робить перші кроки у професіоналізації 
закупівельної практики, проте наразі кадрова про-
блема все ще залишається нагальною, адже лише 
незначний відсоток вітчизняних університетів 
надає якісні освітні послуги у сфері державних 
закупівель, а нинішні працівники даної сфери 
часто не мають сертифікатів, що підтверджують 
рівень їх знань. 

Таким чином, питання підвищення рівня про-
фесійної підготовки фахівців із закупівель викли-
кає науковий інтерес і потребує аналізу реального 
стану виконання Україною дій, спрямованих на 
дотримання міжнародних стандартів професіона-
лізації та актуальних проблем їх реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Станом на сьогодні лише незначна кількість 
науковців спрямовує свою увагу на дослідження 
питань професійної підготовки кадрів з питань 
публічних закупівель, що зумовлює потребу  
у заглибленні в дану проблематику для розуміння, 
чи є ефективною розробка кваліфікаційних вимог 
до таких фахівців, чи впроваджуються вони на 
практиці, і які проблемні аспекти виникають  
у ході їх реалізації. 

Крім того, останні зміни з законодавстві щодо 
організації державних закупівель уповноваже-
ними особами замість тендерних комітетів ще 
не були предметом окремого дослідження серед 
вітчизняних науковців.

Проте, Мельникова К.І. та Мельников О.С. 
досить детально розглянули проблеми та шляхи 
вдосконалення системи підготовки та підви-
щення кваліфікації кадрів у сфері публічних 
закупівель [6]. Певні аспекти професіоналізації 
охоплюють у своїх дослідженнях також Севас-
тьянова Г.С., що присвятила дисертацію дер-
жавному регулюванню публічних закупівель  
в умовах євроінтеграційних процесів [4]; 
Сошников А.О. також написав дисертацію щодо 
господарсько-правового забезпечення публічних 
закупівель, і наголошує на тому, що належне 
проведення торгів може бути належним при 
забезпеченні відповідного рівня професійності 
закупівельної процедури [3]. 

Постановка завдання. Ключова мета статті – 
аналіз напрямків професіоналізації та їх вплив на 

фахівців зі здійснення закупівель за рахунок публіч-
них коштів, а також дослідження нагальних про-
блем, пов’язаних з реалізацією професійної 
підготовки кадрів і шляхів їх вирішення для ефек-
тивного функціонування ринку публічних закупі-
вель в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Українська закупівельна практика роками функ-
ціонувала через діяльність тендерного комі-
тету, учасники якого на засадах колегіальності 
були відповідальними за організацію та прове-
дення публічних закупівель. Так було до 1 січня 
2022 року, адже згідно з Законом України «Про 
публічні закупівлі» [2], а саме п.4 Перехідних та 
прикінцевих положень, замовник мав право до 
цього часу утворювати тендерні комітети для реа-
лізації процедури закупівлі. 

З початком 2022 року ця структура фактично 
ліквідована, а передумовою цього є її неефектив-
ність через те, що члени комітетів часто не мали 
відповідної кваліфікації, виконували інші чис-
ленні посадові обов’язки, які не стосуються заку-
півельної практики, що призводило до зменшення 
рівня продуктивності цих співробітників і відпо-
відно неналежного проведення публічних закупі-
вель. Крім того, існуюча модель не мала якісних 
механізмів перевірки, які б підтверджували зна-
ння та навички працівників даної сфери. 

З огляду на зазначені проблемні аспекти, така 
процедура проведення закупівель в Україні не від-
повідала низці міжнародних стандартів, зокрема 
Європейського Союзу, тому з урахуванням євро-
атлантичних прагнень наша держава прийняла 
рішення про початок реформ у системі публічних 
закупівель. Одним з найважливіших аспектів цієї 
реформи є професіоналізація, тобто підвищення 
якості професійної підготовки та рівня кваліфі-
кації осіб, що здійснюють державні закупівлі,  
а також запровадження посади, яка прийде на 
зміну тендерним комітетам. Така посада втілю-
ється в інституті уповноважених осіб, що нині 
діятимуть як окремі спеціалісти, які несуть від-
повідальність за здійснення закупівель в Україні,  
а це в свою чергу є сприятливим кроком на шляху 
до гармонізації вітчизняної практики з визнаною 
світовою.

Так, у ст. 11 Закону України «Про публічні 
закупівлі» визначено порядок організації закупі-
вельної діяльності замовника, згідно з яким, саме 
уповноважена особа є відповідальною за проце-
дуру закупівлі. Уповноважена особа діє одна або 
за рішенням заявника їх може бути декілька, проте 
при цьому кожна з них має виконувати конкретні 
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етапи процедури. Призначаються уповноважені 
особи за трьома способами:

– покладенням на працівника додаткових 
обов’язків з виконання функцій уповноваженої 
особи;

– утворенням окремої штатної одиниці;
– укладенням трудового договору (контракту).
Для проведення закупівель за рахунок держав-

них коштів, замовник може визначити декілька 
уповноважених осіб, але при цьому має прийняти 
рішення щодо розмежування їх повноважень та 
обов’язків. Крім того, замовник має можливість: 

– надавати уповноваженим особам право на 
залучення інших співробітників, наприклад для 
допомоги з підготовкою тендерної документації; 

– утворювати робочу групу з числа працівни-
ків, організовує та очолює яку також уповнова-
жена особа. Така група займається розглядом тен-
дерних пропозицій, приймає участь у переговорах 
у разі їх проведення, однак, її рішення мають лише 
дорадчий характер.

Законом встановлено важливі засади діяльності 
уповноважених осіб в закупівельній практиці,  
а саме вони повинні забезпечувати об’єктивність 
і неупередженість при організації та проведенні 
державних закупівель, і діяти в інтересах замов-
ника. Проте, як пропонує Сошников А.О., слід  
в цілому закріпити у Законі принципи публічних 
закупівель, серед яких крім інших, професійність 
(фаховість) [3, с. 89]. До того ж, наголошується, 
що займати посаду уповноваженої особи не 
можуть посадовці чи представники учасників, їх 
сім’ї, а також депутати державних органів влади  
і місцевого самоврядування.

Щодо кваліфікаційних вимог до уповноваже-
них осіб, слід відзначити, що у Законі їх визначено 
вкрай стисло, адже виокремлено лише наявність 
вищої юридичної або економічної освіта. Крім того, 
передбачено проходження навчання, у тому числі  
й дистанційного, з питань закупівельної практики, 
проте не як обов’язок, а можливість, тобто навіть 
не встановлено вимоги щодо підвищення рівня 
знань, а це в свою чергу позбавляє будь-якої моти-
вації здобувати та поліпшувати знання. 

Зазначене свідчить про те, що законодавче 
регулювання цієї спеціальності є недосконалим, 
потребує внесення змін, а тому професіоналізація 
має бути одним з наріжних каменів формування 
вітчизняного ринку закупівель, насиченого висо-
кокваліфікованими кадрами, адже як наголошує 
Севастьянова Г.С., позитивна динаміка ємності 
ринку державних закупівель спостерігається через 
існування відповідних умов спрямованих, зокрема, 

на захист прав його суб’єктів та підвищення про-
фесійності у реалізації процедури [4, с. 46].

Водночас, варто відзначити про Примірне 
положення про уповноважену особу [5], затвер-
джене наказом Міністерства економіки України 
у 2021 році, яке визначає правовий статус, засади 
діяльності, більш детальний ряд вимог, ніж Закон 
«Про публічні закупівлі», а також права й обов’язки 
таких осіб. Крім наявності вищої освіти, вказується 
і про необхідність базового рівня знань щодо дер-
жавних закупівель, певного досвіду роботи у цій 
сфері. Важливим вбачається й дотримання принци-
пів етичності та доброчесності закупівельниками. 

Слід додати, що описуючи роботу тендерних 
комітетів, Мельникова К.І. та Мельников О.С. 
відзначили: «спеціалістів, які легко орієнтуються  
в економічній ситуації в країні, мають юридичну 
або економічну освіту, володіють навичками 
досвідченого маркетолога, бракує» [6, с. 202]. 
Станом на сьогодні, у зазначеному вище Поло-
женні, серед ряду вимог до уповноважених осіб, 
встановлено доцільність орієнтування у питання, 
які стосуються основ маркетингу, кон’юнктури 
ринків та факторів, що впливають на її форму-
вання, чинних стандартів й технічних умов тих 
товарів і послуг, які закуповує замовник, особли-
востей укладення договорів у сфері закупівель.

Ще одним яскравим проявом професіоналізації 
стало прийняття професійного стандарту «Фахі-
вець з публічних закупівель» [7], який за кодом 
КП2419.2 внесений до Національного класифіка-
тора професій [8]. У стандарті визначено перелік 
професійних компетентностей, знань, вмінь та нави-
чок, якими має володіти такий спеціаліст, зокрема,  
у разі призначення уповноваженою особою. 

Первинна підготовка фахівців з публічних заку-
півель полягає у здобутті освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра та магістра, а підвищення квалі-
фікації відбувається шляхом проходження курсів  
у разі потреби чи внесенні змін до законодавства, 
але не менш як раз у три роки. Фахівець з публіч-
них закупівель повинен добре орієнтуватися у зако-
нодавстві, тому стандартом закріплено, знання яких 
нормативно-правових актів є необхідним. 

Також обґрунтовано загальні компетентності, 
серед яких комунікаційна діяльність, ведення 
ділових переговорів, застосування інформаційно-
комп’ютерних технологій, опрацювання вели-
ких обсягів даних та провадження діяльності 
на основі етичних міркувань і принципу добро-
чесності. Наприкінці стандарту надано перелік 
трудових функцій для таких спеціалістів, і яким 
чином вони можуть бути реалізовані. 
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Варто додати, що стандарт був розроблений  
і закріплений у 2019 році, проте, згідно з наказом, 
у лютому 2022 буде його перегляд, що за сподіван-
нями, лише вдосконалить зміст професії фахівців 
у сфері закупівель. Можливим видається внесення 
змін стосовно перевірки знань антикорупційного 
законодавства, вміння запобігати та врегульову-
вати конфлікти інтересів з огляду на актуальність 
протидії корупції в Україні. Доречним вбачається 
і встановлення вимоги щодо володіння достатнім 
рівнем іноземної мови для збільшення можли-
вості вивчення найкращого зарубіжного досвіду, і 
огляду на прагнення сучасних українських компа-
нії до участі у міжнародних тендерах.

На офіційному веб-сайті Міністерства еконо-
міки України також надано загальну інформацію 
що стосується реформування у напрямку профе-
сіоналізації, яка координується діяльністю відпо-
відного департаменту, тому серед основних кроків 
на шляху до реалізації цього напрямку реформи 
можна виділити:

Створення централізованих закупівельних 
організацій, що діють в інтересах замовників, і 
метою яких, зокрема є професіоналізація сфери 
публічних закупівель.

Налагодження взаємодії з закладами вищої 
освіти задля впровадження освітніх програм і 
збільшення знань у сфері закупівель, на основі 
яких діятимуть майбутні фахівці.

Інформаційна кампанія щодо заміни тендерних 
комітетів уповноваженими особами, завданням 
яких є зростання рівня ефективності вітчизняної 
закупівельної практики.

Впровадження тестування для уповноважених 
осіб безкоштовно, на базі відповідного законодав-
ства для підтвердження рівня кваліфікації.

Поширення аналітичної і навчальної інформа-
ції, що є корисною для всіх суб’єктів закупівель-
ної діяльності.

Однак, щодо запровадження освітніх про-
грам з публічних закупівель слід відзначити, що 
даний аспект ще не має необхідного ефекту, тому 
кадрова проблема досі залишається нагальною. 
По-перше, це випливає з даних Міністерства еко-
номіки України, за якими лише 5 вишів здійсню-
ють освітню підготовку за напрямком публічних 
закупівель, ще 4 університети тільки розпочали 
підготовку до впровадження таких програм мину-
лого року, а ще у 30 – введено навчальні дисци-
пліни [9]. По-друге, така статистика говорить 
про існування дефіциту освічених кадрів у сфері 
публічних закупівель, а тим хто все ж вивчає 
основи проведення та організації закупівельних 

процедур може банально не вистачати необхідних 
знань і навичок, які об’єктивно неможливо здо-
бути без відсутності закріпленої освітньої про-
грами або лише шляхом засвоєння однієї навчаль-
ної дисципліни. 

З огляду на це, варто продовжувати утворю-
вати освітні програми і активізувати їх запро-
вадження у вітчизняні навчальні заклади, виро-
блення навчально-методичних матеріалів та 
теоретичного базису для здобуття освіти у сфері 
закупівель, розробку механізмів оцінювання 
набутих знань тощо. Доречно було б провадити 
певні навчальні семінари чи курси перепідготовки 
і для тих службовців, що вже давно працюють  
у цій сфері з метою оновлення їх знань і досягнення 
високих показників продуктивності діяльності, що 
у свою чергу матиме позитивний ефект на якість 
проведення публічних закупівель в Україні.

Активне зростання популярності нефор-
мальної освіти, онлайн-курсів, дистанційного 
навчання зачіпає і сферу публічних закупівель. 
Такі способи отримання знань можуть бути дій-
сно корисними для фахівців у сфері закупівель, 
оскільки різноманітні семінари, тренінги та курси 
сприяють їх розвитку як професіоналів, дозво-
ляють актуалізувати вміння та навички. Проте, 
особи, які організовують подібні заходи, так 
звані тренери з закупівель, не зважаючи на те, що 
мають певний досвід у закупівельній практиці, не 
мають належних документів для підтвердження їх 
кваліфікації як тренерів, адже сертифікація таких 
осіб не закріплена навіть на нормативному рівні. 
Це свідчить про відсутність законодавчого регу-
лювання такого роду діяльності, тому нині тре-
нери навчають шляхом викладання лише власного 
бачення, яке насправді може не завжди правильно 
зіставлятися з реальним станом справ у сфері 
закупівель і потребами замовників, тому важливо 
врегулювати це питання компетентними органами 
у найближчому майбутньому.

Висновки. Таким чином, система публічних 
закупівель в Україні потребує реформування, яке 
активно проводиться вже сьогодні, зокрема у сфері 
професіоналізації осіб, які займаються організа-
цією процедури закупівлі. Стратегічними кроками 
на шляху до професіоналізації стали: утвердження 
посади уповноважених осіб, які діють як окремі 
спеціалісти, регламентація їх правового статусу та 
кваліфікаційних вимог, що відповідає міжнародній 
практиці; розробка професійного стандарту «фахі-
вець з публічних закупівель»; провадження діяль-
ності з професіоналізації за різними напрямками 
Міністерством економіки України. Однак, все ще 
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існує кадрова проблема через відсутність в уні-
верситетах ґрунтовних навчальних програм, які б 
дозволяли бажаючим отримати належний рівень 
знань щодо державних закупівель, тому перспек-
тивним напрямком є саме розвиток освіти у даній 
сфері. Крім того, розробка професійного стандарту 
встановила кваліфікаційні вимоги до фахівців  
у сфері закупівель, проте в подальшому вбачається 

необхідність його перегляду для вдосконалення 
закріплених положень. Також потребує врегулю-
вання питання сертифікації професійних закупі-
вельників. Отже, існують певні проблемні аспекти, 
які потребують вирішення компетентними орга-
нами і державними структурами, але Україна впев-
нено рухається на шляху до гармонізації зі світо-
вими стандартами закупівельної практики.
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Sukhodolska N. A. PROFESSIONALIZATION IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT 
OF UKRAINE AS A CONDITION OF HARMONIZATION WITH INTERNATIONAL 
PROCUREMENT STANDARDS

The article considers the need to professionalize the field of public procurement in Ukraine as an important 
condition for harmonization with world standards of procurement practice. The aim of the article is to analyze 
the areas of professionalization and their impact on public procurement professionals, as well as to study the 
pressing issues related to the implementation of training and ways to solve them for the effective functioning of the 
public procurement market in Ukraine. The author states that the study of training in the field of procurement is 
not the subject of scientific interest among a large number of scientists, and therefore there is an objective need 
to consider various manifestations of professionalism. The essence of reforming the public procurement system 
of Ukraine through professionalization is characterized, its efficiency is analyzed through the study of positive 
and problematic aspects of application. Manifestation of professionalism is the actual elimination of tender 
committees to replace the institute of authorized persons responsible for public procurement, so the author 
considers various regulations governing the legal status of authorized persons, qualification requirements 
and procedures, ways to fulfill their obligations. languages. The author also analyzed in detail the content of 
the professional standard “Public Procurement Specialist”, determined how its provisions can be improved 
by the competent authorities. In addition, the author highlights the main activities of the Ministry of Economy 
of Ukraine in the field of professional procurement, and draws attention to the fact that cooperation with 
educational institutions should continue and gain momentum in order to provide quality training to future 
buyers. still unresolved. There were also problems with educational courses and trainings for procurement 
staff due to the lack of documents from procurement coaches proving their ability to teach, so the author notes 
that the certification of such persons should be resolved as soon as possible.

Key words: public procurement, authorized person, tender, public procurement specialist, professional 
training.
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ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 
СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 

У статті теоретично узагальнено світовий досвід публічного управління на прикладі 
систем публічної служби у Великій Британії, Швейцарії, Німеччині, Ірландії, США, Канаді, 
Сінгапурі, Японії та КНР. Завданням дослідження є вивчення досвіду реального публічного 
управління на прикладі конкретних країн та вдосконалення власного досвіду.

Актуальність дослідження випливає з воєнних реалій сьогодення щодо розв’язання питань, 
кадрового забезпечення публічної служби з метою забезпечення та підтримки оборони Укра-
їни через надання можливості суспільству отримувати життєво важливі послуги, вико-
нання яких забезпечується, зокрема, органами державної влади, органами місцевого само-
врядування, суб’єктами державного сектору. 

У зв’язку з цим визначено специфіку публічної служби Великій Британії в законодавстві 
якої немає консолідованого закону про громадянську службу, а регулюються лише деякі най-
важливіші аспекти. Проаналізовано різнорівневий характер публічної влади у Швейцарії 
(конфедерація, кантони і общини) і зазначено, що публічна служба в законодавчому плані не 
досить регламентована. Зазначено, що в Німеччині система публічного управління прива-
блює своєю впорядкованістю, системою ієрархії публічних службовців. Виявлено, що в Ірлан-
дії функціонує спеціальна служба з призначень на державну службу, основними завданнями 
якої є забезпечення проведення процедур відбору і найму персоналу. 

Проаналізовано процедуру прийому на посади публічних службовців в США і виявлено, що 
вона заснована на принципах конкурентності й відвертості та здійснюється або на кон-
курсній основі, або через участь у спеціальній навчальній програмі. А в Канаді характерними 
особливостями публічної служби є дієвість системи професійного навчання публічних служ-
бовців, і просування по службі здійснюється по принципу «системи заслуг».

Особливою є практика вступу та проходження публічної служби в країнах Сходу: Сін-
гапурі, Японії, КНР. Відбір та призначення на державну службу Сінгапуру грунтуються на 
засадах відкритої конкуренції, непідкупності та політичної нейтральності. Державні служ-
бовці Сінгапуру мають право на щорічне навчання, пов’язане з роботою та саморозвитком. 
В Японії система іспитів на державну службу, введена ще наприкінці XIX ст., без істотних 
змін діє дотепер. У КНР не здійснюється поділ між політичними й адміністративними поса-
дами та не передбачається політичний нейтралітет державних службовців. Посади дер-
жавних службовців розділені на керівні і некерівні та контролюються суспільством.

Виявлено, що різні історичні традиції країн та культура, а також системи призначення на 
посаду мають значний вплив на проходженя публічної служби. В Україні зважаючи на складні 
умови функціонування держави доцільно запровадити гнучкі механізми здійснення своїх функ-
цій публічними службовцями і при прийнятті на посаду можна скористатися досвідом країн, 
які використовують відмінні від конкурсних процедури. 

Зроблено висновок, що подальша практика проходження публічної служби в умовах війни 
призведе до нових змін в законодавстві і подальших наукових розвідках з цих проблем. 

Ключові слова: публічна служба, посада, державний службовець, впровадження досвіду, 
умови воєнного часу, 
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Постановка проблеми. В умовах воєнного 
часу дуже важливо, щоб державний механізм 
працював злагоджено. Він забезпечує та під-
тримує оборону України і водночас дає можли-
вість суспільству отримувати життєво важливі 
послуги, виконання яких забезпечується, зокрема, 
органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, суб’єктами державного сектору. 
Ситуація в перші дні війни призвела до тимчасо-
вого призупинення діяльності деяких державних 
установ. Після нашої перемоги на півночі Укра-
їни та стабілізації ситуації в інших регіонах деякі 
державні структури поступово відновили роботу. 
Звісно, за кожною державною установою стоять 
люди. З початком війни багато чиновників виїхали 
за кордон або в інші регіони України, частина була 
мобілізована, а частина добровільно встала на 
захист Батьківщини зі зброєю в руках. У багатьох 
державних установах виникла нагальна потреба 
в поповненні кадрів. Тому одним з пріоритетних 
завдань вітчизняної науки має стати визначення 
ефективних складових проходження державної 
служби в Україні в умовах воєнного часу. Актуаль-
ність цієї теми посилюється тим, що розв’язання 
питань, кадрового забезпечення державної служби 
неможливий без усебічного аналізу та вивчення 
світового досвіду проходження публічної служби 
та набуття і вдосконалення власного. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню досвіду управління державою, сус-
пільством присвячено багато досліджень, зокрема 
будемо спиратись на теоретичний матеріал, запо-
зичений з праць таких авторів, як: В. Бакуменко [13; 
21], І. Боднар [21; 22], К. Ващенко [9; 17], В. Гор- 
ник [21; 22], І. Грицяк [10], Н. Драгомирецька [11], 
С. Зелінський [14], І. Клименко [15], Ю. Ковба-
сюк [12; 13; 24; 25], В. Кравченко [22], С. Крав-
ченко [22], О. Оболенський [18], С. Онищук [19], 
М. Орлів [20], Є. Романенко [23], С. Серьогін [12], 
Ю. Сурмін [13], В. Шпачук [21]. Вчені зробили 
значний внесок в обґрунтування теоретичних 
засад, організаційне, правове, інституційне і мето-
дичне забезпечення формування потенціалу дер-
жавної служби України. Необхідно зазначити, що 
наукові напрацювання та теоретичні положення 
теоретиків стали науково-теоретичним підґрун-
тям становлення і розвитку інституту державної 
служби. Водночас подальший розвиток публічної 
служби, адаптація інституту державної служби до 
сучасних умов, а також відсутність досліджень 
функціонування інституту державних службовців 
в умовах воєнного часу зумовлюють актуальність 
обраної теми дослідження

Постановка завдання. З огляду на зазначену 
актуальність метою статті є з’ясування особли-
востей професійного розвитку сучасних публіч-
них службовців в окремих зарубіжних країнах,  
а також виявлення можливостей застосування 
міжнародного досвіду з метою впровадження 
міжнародних практик в Україні. 

Викладення основного матеріалу. У непро-
стий для нашої країни час з початком російської 
військової агресії звичний порядок нашого життя 
назавжди змінився. У кожного громадянина кра-
їни виникає безліч запитань, відповіді на які поде-
куди знайти доволі непросто. Це в повній мірі 
стосується і функціонування державної служби. 
Сьогодні виникли свої варіації здійснення цього 
функціонування. На жаль скористатися в повній 
мірі досвідом розвинених країн немає можли-
вості, так як такий досвід по просту відсутній. 

В сучасних реаліях існують наступні практики 
функціонування публічної служби у світі: в кра-
їнах «Старої Європи», зокрема Великій Брита-
нії, Швейцарії, Німеччині та Ірландії; в Америці, 
зокрема США та Канаді; На Сході, зокрема Сінга-
пурі, Японії та КНР.

У Великій Британії поняття «публічна служба» 
взагалі не визначено, натомість в нормативних доку-
ментах фігурує поняття «громадянська служба». 
Єдиного консолідованого закону про громадянську 
службу немає, а в законодавчому порядку регулю-
ються лише деякі найважливіші аспекти. У законо-
давстві поряд з поняттям «громадянський службо-
вець» використовується також поняття «державний 
службовець», що означає будь-яку особу, зайняту 
в публічному секторі. Цих працівників зазвичай 
називають «посадовими особами», оскільки вони 
зайняті в якому-небудь органі державного або 
недержавного управління. Громадянські службовці 
поділяються на два типи: промислові та непромис-
лові. Перші – працюють у виробничій сфері: їхня 
кількість невелика. Другі, так звані «білі комірці», 
становлять основну масу службовців і працюють  
у міністерствах та відомствах. 

Відбором кандидатів для вступу на громадян-
ську службу займаються безпосередньо міністер-
ства і відомства під спільним контролем Комісії 
у справах цивільної служби. Допоміжну роль при 
відборі персоналу виконують деякі спеціалізовані 
організації, такі як Агентство з оцінки та відбору 
кандидатів для державної служби, Група корпора-
тивного розвитку. Вони покликані забезпечувати 
дотримання принципу справедливої оцінки заслуг 
кандидатів на посади цивільної служби шляхом 
проведення відкритих конкурсів. Процедура від-
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бору складається з декількох етапів. На першому  
з них робиться письмовий доповідь на задану тему, 
на другому проводяться тести і інтерв’ю, на тре-
тьому – на підставі оцінки всієї сукупної інформа-
ції про претендента проводиться заключна спів-
бесіда, за результатами якої вирішується питання 
про зарахування. 

Близько 50% громадянських службовців Великої 
Британії надають послуги населенню: виплачують 
пенсії та допомоги, працевлаштовують безробіт-
них, видають різноманітні ліцензії, 20% працюють  
у Міністерстві оборони та в його агентствах, а решта 
розподілені між адміністративним апаратом цен-
тральних органів державного управління та допо-
міжними адміністративними службами [10]. 

Швейцарська модель публічної служби не 
передбачає чіткого понятійного унормовування 
поняття «публічна служба». У Швейцарії ніколи 
не існуловало нормативного акта про держав-
них службовців. В кожному кантоні діють осо-
бливі публічно-правові норми. Законодавство 
про публічну службу Швейцарії складається 
з федерального законодавства, кантонального 
та нормативних актів громад. На рівні Швей-
царської Конфедерації зміст публічно-право-
вих службових відносин детально регламенто-
вано в чинному нині Законі про посадовців від 
30 червня 1927 р. Для претендентів на публічну 
службу в Швейцарії головними є критерії оцінки 
ділових якостей. В органи публічної влади оби-
рається тільки особа, яка буде краще, ніж інші 
претенденти, виконувати службові завдання, 
функції та повноваження. При надходженні 
на публічну службу враховуються перш за 
все спеціальні знання, професійна підготовка, 
готовність до належного виконання посадо-
вих обов’язків. Відповідність таким вимогам 
необхідно підтверджувати документами про 
шкільну або професійну освіту, посвідченнями 
про здання іспитів. Поряд із професійною квалі-
фікацією кандидати повинні мати також хорошу 
репутацію. Крім того, виявляється здатність  
і бажання претендента до спільної роботи з коле-
гами, начальниками, а також з громадянами.

У Німеччині система публічної служби та 
доступ до неї є поетапним, він складається  
з двох державних іспитів, до яких допускаються 
особи, які пройшли теоретичну підготовку та ста-
жування у земельних або федеральних органах 
управління. Посади на публічній службі у Німеч-
чині об’єднані в групу посад від нижчої до вищої, 
які вимагають однакового освітнього рівня для 
вступу на них, однак відповідальність і складність 

завдань на різних рівнях вимагають досвіду й удо-
сконалення професійних навичок. 

Службовці Німеччини перебувають в одному 
з трьох видів статусу, які відрізняються рівнем 
обсягом функціональних обов’язків. Підготовча 
служба характеризується тим, що службовець не 
обіймає жодної посади, а проходить теоретичну 
і практичну підготовку. Випробувальна служба 
починається з призначення на посаду і триває від 
одного до трьох років. Пожиттєве призначення 
отримують службовці, яким на момент призна-
чення виповнилося 27 років і які мають успішно 
закінчену випробувальну службу. Тобто на службу 
може бути прийнята особа, що є найбільш профе-
сійно придатною [25].

У системі Міністерства фінансів Ірландії функ-
ціонує Служба з призначень на державну службу, 
основними завданнями якої є забезпечення про-
ведення процедур відбору і найму персоналу на 
державну службу. Служба також здійснює контр-
оль за дотриманням правил проведення кон-
курсів на державну службу у тих міністерствах  
і відомствах, які мають відповідну ліцензію для 
самостійного проведення конкурсних процедур. 
Такій підхід вважається виправданим і може бути 
використаний в процесі здійснення позавідомчого 
контролю за призначенням на посади державної 
служби. 

Веб-портал Служби є засобом первинної 
оцінки кандидатів при розгляді на ту чи іншу 
вакантну посаду державної служби. На порталі 
зберігається інформація про персональні дані, 
проводиться первинна оцінка спеціальних знань, 
тестування для встановлення ділових якостей 
тощо. Конкурсні процедури в Ірландії представ-
ляють собою заходи коли кадрові служби мініс-
терств або відомств, що зацікавлені в підборі 
кваліфікованих кадрів, складають перелік вимог 
до вакантної посади, де зазначені: рівень освіти, 
умови проходження державної служби, рівень 
заробітної плати, необхідні компетенції та пере-
дають їх до Служби. Після чого разом з пред-
ставником конкретного зацікавленого підроз-
ділу міністерства або відомства опрацьовуються 
деталі конкурсу, а саме: необхідність проведення 
тестів, методика співбесіди тощо. Наступні етапи 
відбору персоналу повністю здійснюються Служ-
бою: розміщення інформації про конкурс, прове-
дення первинних конкурсних процедур, перевірка 
даних про кандидата, складання списку потен-
ційних кандидатів. Служби проводить оцінку  
і тестування потенційних кандидатів, за резуль-
татами яких відбувається ранжування відібраних 
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кандидатів для подальшого прийняття рішення 
про призначення кандидата на вакантну посаду. 
На сьогодні законодавчо не врегульовано призна-
чення міністерствами і відомствами запропонова-
них Службою кандидатів, однак на практиці, такі 
кандидати завжди призначаються на посади дер-
жавної служби в Ірландії [27].

У США «службовцем публічного сектора» 
вважається будь-яка особа, праця якої оплачу-
ється з бюджету федерації, штату або місцевого 
органу влади. Службовці публічного сектора  
у США займають посади, розподілені в ієрархіч-
ному порядку за 18 категоріями відповідно до від-
повідальності та складності роботи. Прийом на 
посади заснований на принципах конкурентності 
й відвертості та здійснюється або на конкурсній 
основі, або через участь у спеціальній навчаль-
ній програмі. Призначення на посади за допомо-
гою конкурсного відбору здійснюється на основі 
моделі управлінської кваліфікації: некар’єрне 
призначення на загальні посади; тимчасове при-
значення для виконання спеціальних робіт; над-
звичайне призначення на загальні посади в разі 
особливих обставин. Призначення на посади 
через участь у спеціальній навчальній програмі 
здійснюється через програми підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації для дер-
жавних службовців, які реалізуються в багатьох 
навчальних закладах, зокрема в спеціалізованих 
закладах освіти, на відповідних факультетах 
університетів, на політологічних факультетах 
коледжів. Обов’язковим елементом підготовки 
державних службовців у США є стажування на 
конкретних посадах із наступною оцінкою резуль-
татів цього стажування, а вищим урядовцям реко-
мендується ще й мати індивідуальний план розви-
тку, спрямований на вдосконалення професійних 
і управлінських навичок та підвищення творчого 
потенціалу [20].

Характерними особливостями публічної 
служби в Канаді є дієвість системи професій-
ного навчання публічних службовців. Вони 
поділяються на категорії: професійна і наукова; 
адміністративна, технічна та іноземна служби; 
допоміжний персонал; державні службовці, які 
здійснюють управлінські функції. Прийняття 
на державну службу та просування по ній здій-
снюється на конкурсній основі, так званій «сис-
темі заслуг». Цей принцип не отримав правового 
закріплення в канадському законодавстві, але 
аналіз практики публічного управління дозволяє 
зробити висновок, що відбір найбільш кадрів від-
бувається з урахуванням їх знань та досвіду [8]. 

Прийом на державну службу здійснює Комі-
сія цивільної служби, яка може передавати ці 
обов’язки іншим органам влади. Головний метод 
відбору на державну службу є складання кон-
курсних іспитів. Кандидат на посаду подає заяву 
про включення його до числа конкурсантів до 
Комісії цивільної служби. Основні вимоги щодо 
рівня знань та інші «кваліфікаційні стандарти» 
визначені актами Комісії цивільної служби та 
обов’язкові для застосування при проведенні 
іспитів. 

Відбір та призначення на державну службу 
Сінгапуру грунтуються на засадах відкритої кон-
куренції, непідкупності та політичної нейтраль-
ності. Державні службовці Сінгапуру отримують 
конкурентні ринкові ставки на основі гнучкої 
структури заробітної плати в залежності від про-
дуктивності праці. Усі державні службовці прохо-
дять щорічну атестацію, під час якої розглядається 
потенціал службовця і продуктивність його праці. 
Такі дані відповідним чином реєструються. Це дає 
можливість приймати рішення щодо просування 
по службі і нагород. Проводяться постійні пере-
вірки з метою забезпечення постійної конкурен-
тоспроможності та можливості залучення та збе-
реження талановитого персоналу. Важливе місце 
у політиці державної служби Сінгапуру посідає 
навчання державних службовців. Кожний держав-
ний службовець має право на 100 годин навчання 
щорічно, з яких 60% – це курси, пов’язані з робо-
тою, 40% – курси саморозвитку, самовдоскона-
лення [28].

Відмінні особливості публічної служби в Япо-
нії полягають у тому, що до категорії державних 
службовців включають працівників державного 
апарату і осіб, які працюють на підприємствах, що 
належать державі (службовців державних заліз-
ниць, працівників телебачення, муніципальних 
шкіл); система довічного найму державних служ-
бовців практично виключає міжвідомчу мобіль-
ність і ротацію кадрів і дозволяє мати незначний 
за чисельністю персонал державних службовців.

Всі особи, що перебувають на державній 
службі, підрозділяються на дві основні катего-
рії – працівників «звичайної служби» і праців-
ників «особливої служби». Основна маса чинов-
ництва зайнята на «звичайній службі» стосовно 
якої діє система призначення на посаду на основі 
конкурсних іспитів. Японська Конституція закрі-
пила принцип рівного доступу громадян до дер-
жавної служби. Закон Японії «Про державних 
службовців» встановлює, що набір на державну 
службу здійснюється відповідно до особистих 
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заслуг кандидата, його професійної підготовки  
й ділових якостей, виявити які й повинні конкурсні 
іспити. Система іспитів на державну службу, вве-
дена наприкінці XIX ст., діє без істотних змін  
й дотепер. Іспити можуть бути письмовими або 
усними. Допускається проведення іспиту з фізич-
ної підготовки, оцінка спеціальних навичок тощо. 
Конкурсні іспити організуються за принципом 
«відкритих дверей». Час і місце їхнього прове-
дення оголошуються в засобах масової інфор-
мації. Вимоги щодо конкурсних іспитів іден-
тично для більшості державних установ. Цікавим  
є те, що проводиться також «загальний іспит»  
у вигляді групової дискусії по одному із предметів 
з метою визначення здатності кандидатів швидко 
сприймати суть різних думок, виробляти свій під-
хід, використовувати переконливі аргументи при 
формулюванні власної позиції. Через конкурсні 
іспити відбувається й підвищення на посаді. 

У Китайській Народній Республіці не здій-
снюється поділ між політичними й адміністра-
тивними посадами, не передбачається полі-
тичний нейтралітет державних службовців. 
Тут встановлено ієрархію працівників держав-
них адміністративних органів, причому ранги 
пов’язуються із зайняттям певних посад. Посади 
державних службовців розділені на керівні та 
некерівні (діловоди, секретарі, працівники від-
ділів, інспектори). Державне управління в Китаї 
здійснюється з урахуванням наступних підходів: 
відкритість влади; участь населення; залучення 
кращих інтелектуальних сил; контроль діяльності 
апарату партії з боку зацікавлених представни-
ків суспільства. Такий підхід повністю відпо-
відає культурно-політичним традиціям країни. 
Законом КНР уточнені вимоги, що висуваються 
до кандидатів на посади державних службовців,  
а саме: громадянство КНР, вік – 18 років і старше, 
підтримка Конституції КНР, добра поведінка, 
здоров’я, достатнє для нормального виконання 
службових обов’язків, а також культурний рівень, 
працездатність і компетентність, що відповідають 
посадовим обов’язкам. 

Результати нашого дослідження засвідчують, 
що різні історичні традиції країн та культура, 
а також системи призначення на посаду мають 
значний вплив на проходженя публічної служби. 
З огляду на екстремальні умови такого прохо-
дження в Україні доцільно запровадити гнучкі 
механізми здійснення своїх функцій публічними 
службовцями. Це може стосуватися надання 
реальної самостійності працівникам у визна-
ченні місця роботи (робота на дому, спілкування  

в режимі Zoom чи Skype), регламенту роботи, 
планування і звітування про роботу. 

При прийнятті на посаду можна скористатися 
досвідом країн, які використовують відмінні від 
конкурсних процедури. Наприклад, досвідом 
Швейцарії, коли головними є критерії оцінки 
ділових якостей. Відповідність таким критеріям 
необхідно підтверджувати документами про 
шкільну або професійну освіту. Крім того, за кри-
терій можна взяти бажання претендента до спіль-
ної роботи з колегами та громадянами. Досвідом 
Великої Британії щодо проведення співбесіди, за 
результатами якої вирішується питання про зара-
хування.

Або досвідом США щодо призначення на 
посади через участь у спеціальній навчальній 
програмі підвищення кваліфікації для держав-
них службовців, з наступною оцінкою результа-
тів навчання, а також наявність індивідуального 
плану розвитку професійних і управлінських 
навичок, де як в Сінгапурі кожний державний 
службовець має право на 100 годин навчання 
щорічно, з яких 60% це курси, пов’язані з робо-
тою, 40% курси саморозвитку.

Доцільнм також вбачаємо проведення дискусії 
по одній з проблем, як в Японії, з метою визна-
чення здатності кандидатів швидко сприймати 
суть різних думок, виробляти свій підхід, вико-
ристовувати переконливі аргументи при форму-
люванні власної позиції.

Так як з початком війни багато положень зако-
нодавства України виявилося неможливо вико-
нувати, то необхідно було їх накласти на воєнні 
реалії. Зміна регулювання почала відбуватися 
з прийнттям Закону України «Про організацію 
трудових відносин в умовах воєнного стану» від 
15.03.2022 року № 2136-ІХ яким встановлюються 
тимчасові умови щодо укладення та розірвання 
трудових договорів, зміни істотних умов праці, 
переведення на іншу роботу, надання відпусток, 
максимальної тривалості роботи протягом тижня 
та періоду відпочинку, оплати праці [2].

Подальша практика проходження публічної 
служби в умовах війни призведе до нових змін  
в законодавстві і подальших наукових розвідках  
з цих проблем.

Висновки. В результаті проведених досліджень 
визначено, що публічне управління тієї чи іншої 
країни залежить від конкретних умов її функціо-
нування. Практично ні в одній з розглянутих нами 
країн останнім часом не здійснювалось прохо-
дження публічної служби в умовах війни. Разом  
з тим можна скористатися їх досвідом в мирний 
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час. В Україні доцільно запровадити гнучкі меха-
нізми здійснення своїх функцій публічними служ-
бовцями. Це може стосуватися надання їм реальної 
самостійності в роботі та змінах умов при прийнятті 
на посаду. Корисним може бути досвід таких країн 

як Швейцарія, Велика Британія, США, Сінгапур, 
Японії. Подальша практика проходження публіч-
ної служби в умовах війни призведе до нових змін 
в законодавстві і подальших наукових розвідках  
з цих проблем.
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Shevchenko O. О., Shevchenko N. О., Dobrogorsky O. V. IMPLEMENTATION OF WORLD 
EXPERIENCE OF PUBLIC SERVICE IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF WAR TIME

The article theoretically summarizes the world experience of public administration on the example  
of public service systems in Great Britain, Switzerland, Germany, Ireland, USA, Canada, Singapore, Japan 
and China. The aim of the study is to study the experience of real public administration on the example  
of specific countries and improve their own experience.

The relevance of the study stems from the current military realities of solving issues, staffing the public service 
to ensure and support the defense of Ukraine by enabling society to receive vital services, the implementation 
of which is provided, in particular, public authorities, local governments, entities of public sector.

In this regard, the specifics of the British public service are defined, the legislation of which does not have 
a consolidated law on civil service, and regulates only some of the most important aspects. The multilevel 
nature of public authority in Switzerland (confederation, cantons and communities) is analyzed and it is noted 
that the public service is not sufficiently regulated by law. It is noted that in Germany the system of public 
administration attracts with its orderliness, the system of hierarchy of public servants. It has been found that 
there is a special civil service appointment service in Ireland, the main task of which is to ensure the selection 
and recruitment of staff.

The procedure for recruiting civil servants in the United States was analyzed and found to be based on the 
principles of competition and openness and is carried out either on a competitive basis or through participation 
in a special training program. And in Canada, the characteristic features of public service are the effectiveness 
of the system of professional training of public servants, and promotion is carried out on the principle of «merit 
system».

The practice of entering and passing public service in the countries of the East is special: Singapore, Japan, 
China. Selection and appointment to Singapore’s civil service are based on the principles of open competition, 
incorruptibility and political neutrality. Singaporean civil servants have the right to annual training related to 
work and self-development. In Japan, the system of civil service examinations, introduced in the late nineteenth 
century, is still in force without significant changes. In China, there is no separation between political  
and administrative positions and no political neutrality of civil servants. The positions of civil servants are 
divided into managerial and non-managerial and are controlled by society.

It was found that different historical traditions of countries and culture, as well as systems of appointment 
have a significant impact on public service. In Ukraine, given the difficult conditions of the state, it is advisable 
to introduce flexible mechanisms for the performance of their functions by public servants, and when hiring 
you can use the experience of countries that use non-competitive procedures.

It is concluded that further practice of public service in wartime will lead to new changes in legislation  
and further scientific research on these issues.

Key words: public service, position, civil servant, implementation of experience, wartime conditions.
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМИН МІЖ УСТАНОВАМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ: СІЛЬСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗЕМСТВО 

З метою вивчення вітчизняного історичного досвіду функціонування інституту місцевого 
самоврядування в контексті реформи публічного управління в Україні досліджено взаємини 
між сільськими та земськими самоврядними установами на українських землях, які в дру-
гій половині ХІХ – на початку ХХ ст. перебували в складі Російської імперії. Наголошено на 
ідейно-теоретичних суперечностях функціонування цих самоврядних структур. З᾽ясовано, 
що в основу функціонування земських (губернських, повітових) та селянських (сільського  
й волосного рівнів) самоврядних установ ліберальними реформаторами 1860–1890-х рр. було 
покладено різні ідейно-теоретичні положення. Сільські самоврядні установи базувалися на 
засадах громадської теорії самоврядування, в основу якої було покладено теорію вільної гро-
мади, яка протиставлялась державі. Земське самоврядування від своєї появи тяжіло до від-
повідної державницької теорії, а з 1890 р. повністю перейшло на її засади. Згідно цієї теорії, 
органи місцевого самоврядування виконували доручені їм державою функції з управління сво-
їми місцевостями. Акцентовано, що від появи земства в 1864 р. сільські самоврядні установи 
сприйняли його як місцевого адміністратора, чинили опір податковому тиску з боку земських 
установ. Земства ж бюрократизувалися, їх адміністративні повноваження щодо сільських 
самоврядних установ постійно збільшувалися. На початку ХХ ст., на тлі посилення анти-
демократичних тенденцій у діяльності земств, сільське самоврядування в умовах Селянської 
революції перетворилося на територіально-організуючий каркас опору найбільшої соціальної 
верстви державі й процесам модернізації загалом. Одним з опонентів самоврядних сільських 
громад стали земства. За умов Першої світової війни, коли межі повноважень земств було 
значно збільшено, відносини між сільськими та земськими самоврядними установами набули 
командно-адміністративного характеру. Резюмовано щодо історичних уроків, що виплива-
ють із студіювання проблеми. 

Ключові слова: Російська імперія, місцеве самоврядування, громадське управління селом, 
земське самоврядування.

Постановка проблеми. Реформування міс-
цевого самоврядування в Україні за стандартами 
країн-учасниць Європейського Союзу вимагає, крім 
іншого, прискіпливої уваги до вітчизняного досвіду 
функціонування органів місцевого самоврядування, 
адже практики місцевого самоврядування напра-
цьовуються поколіннями та пов’язані з історичними 
традиціями народу, країни. Згідно статті 5 Конститу-
ції України, народ як суверен здійснює свою владу 
через органи місцевого самоврядування (іншими  
є органи державної влади) [1–3]. Однак, запо-
чаткованою в 1997 р. реформою місцевого само-
врядування, хоча й базованою на відповідних 
європейських засадах, досі не створено належної 
організаційно-правової бази для реалізації цього 

конституційного положення, хоча в 2015 р. й роз-
почато черговий етап вказаної реформи, відтак 
активізовано розбудову вітчизняного місцевого 
самоврядування [4, с. 61–62]. У цьому контек-
сті чимало питань реалізації своїх самоврядних 
повноважень людністю регіонів потребують гли-
бокого осмислення на базі відповідного практич-
ного досвіду. Зокрема, досвіду взаємин між уста-
новами місцевого самоврядування минулих часів. 
Це сприятиме створенню вагомої емпіричної 
основи для узагальнень і застережень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Чимала за обсягом різноманітна наукова літера-
тура, присвячена діяльності місцевого самовря-
дування на землях України, зокрема, часами їх 
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перебування в складі Російської імперії, в осно-
вному присвячена земській тематиці [5–21]. При 
цьому до самоврядної діяльності селянських 
відповідних установ увага дослідників є значно 
меншою [22–26]. Натомість у значно меншій кіль-
кості праць інститут місцевого самоврядування 
в сільському сегменті цієї країни аналізується  
в усій сукупності його складників [5–8; 13; 21–26]. 
З них лічені дослідники вдалися до студіювання 
взаємин між земськими та селянськими само-
врядними установами [22–26]. З огляду на це, 
чимало аспектів цієї проблеми нині залишаються 
нез’ясованими. Зокрема, потребують вивчення 
питання узгодженості ідейно-теоретичної бази 
функціонування земських та селянських само-
врядних інституцій, формальних практичних вза-
ємин між ними, ефективності цієї співпраці. Осо-
бливо актуальним для вітчизняного сьогодення  
є дослідження цих аспектів в параметрах функці-
онування вказаних інституцій на землях України. 

Формування цілей статі. Метою статті є сту-
діювання взаємин між сільськими та земськими 
самоврядними установами на землях України як 
ланками одного інституту місцевого самовряду-
вання імперської доби (1864–1917 рр.). Завдан-
нями дослідження визначено: з᾽ясувати питання 
узгодженості ідейно-теоретичної бази функці-
онування земських та селянських самоврядних 
інституцій; висвітлити характер формальних 
практичних взаємин між ними; резюмувати щодо 
ефективності цієї співпраці; сформулювати істо-
ричні уроки, що випливають із студіювання теми.

Виклад основного матеріалу. У першій поло-
вині ХІХ ст. в Російській імперії, яка збільшилась 
завдяки експансії на 1,5 млн кв. км (за рахунок 
Грузії, Фінляндії, Бессарабії, Приморря, північно-
східного Казахстану, етнічно-польських земель 
тощо), вектором соціального й управлінського 
впорядкування величезного простору країни під 
впливом доктрини «добре впорядкованої поліцей-
ської держави» було визначено раціоналізацію, 
стандартизацію, уніфікацію державного регу-
лювання соціально-економічною сферою, опіку 
над підданими. Освічена бюрократія, визнаючи 
неефективність управлінських практик попере-
дніх часів, шукала нову відповідну модель, яка б 
внутрішньо стабілізувала російський Колос, убез-
печила його від сепаратизму місцевих еліт, спри-
яла підтримці трону найчисельнішою соціальною 
верствою (селянством). Оскільки дворянство  
в своїй масі ігнорувало становий обов’язок з управ-
ління місцевостями та мало значні борги перед 
імперською скарбницею, обчислювані декількома 

річними бюджетами країни, курс було взято й на 
зменшення ролі дворян у місцевому управлінні та 
збільшення компетенції бюрократичних структур. 
Реалізації планів освічених бюрократів сприяло 
як подальше ідейно-теоретичне опанування від-
повідними здобутками європейських інтелектуа-
лів, так і практичні напрацювання в регіонах своєї 
країни, що суттєво різнилися між собою еконо-
мічно, соціально та управлінські. 

У 1830-ті рр., симпатизуючи європейській 
агроманії, російський вищий істеблішмент визнав 
селян консервативною соціальною верствою, опо-
рою трону. Тоді ж завдяки розробкам Д. Тульміна 
Сміта російське російські ліберали ознайомилися 
з терміном «local government», яким позначалася 
поширена в тогочасних Британії й Німеччині 
модерна практика – місцеве самоврядування. Під-
тримано було й висловлені французом А. де Ток-
вілем та австрійцем Л.ф. Штайном пропозиції  
з управлінської модернізації країн. Перший наголо-
сив на іманентності демократичних самоврядних 
практик у традиційних громадах. Другий, будучи 
учнем Г. Гегеля, в роботі «Соціалізм і комунізм  
у сучасній Франції» (1842) окреслив плани роз-
будови справедливої соціальної організації та 
політики державного соціалізму, які слід було 
реалізовувати, не очікуючи, коли того вимагати-
муть революційно налаштовані маси, залучивши 
до управління територіальними структурами 
обраних за майновими принципами представни-
ків місцевого соціуму. Окремий імпульс рефор-
маторським пошукам дали практичні контакти 
між російськими та західноєвропейськими уря-
довцями. Зокрема, наприкінці 1830-х рр. очіль-
ник Міністерства державного майна П. Кисельов, 
реформуючи управління державним селом, відря-
див до Австрії, Німеччини, Франції представників 
дворянського істеблішменту з метою запозичення 
відповідного досвіду.

У 1850-ті рр. в російському реформатор-
ському середовищі набула поширення теорія віль-
ної громади (К.-Ф. Гербер, Г. Аренс, О. Лабанд, 
Э. Мейєр), що акцентувала на правах місцевої 
громади на опікування власними справами як на 
природних й таких, що не можуть бути відчужені, 
порівнюючи їх з природними та невідчужуваними 
правами людини. Вільну громаду оголосили пер-
винною стосовно держави, остання мала пова-
жати свободу громадського самоврядування, від-
так, поряд із законодавчою, виконавчою і судовою 
владою, визнавалася четверта – місцева / муніци-
пальна / громадська. Поступово на цій базі було 
сформульовано господарську, а потім громадську, 
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теорії місцевого самоврядування (Р. Моль, О. Рес-
слер, О. Гірке тощо), які протиставили останнє 
державному управлінню. З часом у цьому кон-
тексті постав комплекс ідей, що склав базу від-
повідної державницької теорії: за нею, на місцеве 
самоврядування покладалися обов’язки з дер-
жавного управління місцевостями (Л.ф. Штайн, 
Р.ф. Гнейст). Згідно поглядів європейських мис-
лителів, місцеве самоврядування мало сприяти 
формуванню бази локальної демократії, привчати 
населення до управління країною на засадах пред-
ставництва й інших буржуазно-демократичних 
цінностей. Відповідно, запровадження місцевого 
самоврядування стало розглядатися як засіб не 
тільки управлінського, а й соціального та політич-
ного оновлення країн [26, с. 101–102, 114–116].

Оптика аналізу цих ідейних засад місцевого 
самоврядування російськими інтелектуалами 
була своєрідною. Приміром, І.Аксаков, крити-
куючи тих, хто намагався розбудовувати відпо-
відну законодавчу базу на базі позитивного права, 
закликав поважно поставитись до природних 
соціальних «форм» народу, протиставивши їм 
«юридичне начало» та наголосивши на немож-
ливості відкинути тисячолітній «історичний 
побут». Зокрема, речник слов’янофільства акцен-
тував, що поза селянством будь-яке місцеве само-
врядування в країні було б штучним. Натомість 
В. Лєшков вказав на невідповідність «народних 
установ» цивільному праву. О. Васильчиков про-
аналізував організацію місцевого самоврядування 
в Британії, Прусії, Франції, США та резюму-
вав, що їх досвід не можна було переносити до 
Росії, оскільки основою іноземних асоціацій був 
грошовий капітал, а в «руської общини» (читай 
«руського миру», І.В.) – земля. Попри «грубість 
і невігластво» цієї громади, вона нібито зберегла 
«почуття правди, прагнення до прогресу» і мала 
більше засобів для взаємодопомоги. М. Лазарев-
ський, О. Градовський, В. Безобразов, Б. Чиче-
рін підтримали державницьку модель самовря-
дування та вказали, що місцеве самоврядування 
було не тільки правом місцевих громад, а й їх 
обовʼязком. Мовляв, місцеві громади є субʼєктами 
самоврядування настільки, наскільки центральна 
адміністрація «вміняла» їм функції з державного 
управління – як натуральну повинність. Відтак 
влада не тільки мала право, а й мусила контролю-
вати місцеве самоврядування. Загалом погляди 
більшості імперських реформаторів дещо нівелю-
вали відповідні європейські ідеї та були, по суті, 
їх синкретизацією з уявленнями, базованими на 
емпіричному досвіді своєї країни [26, с. 115–118]. 

Особливий вплив на реформаторські пошуки 
1840–1850-х рр. справили слов’янофіли (їм симпа-
тизували цар, Романови, частина сановної бюро-
кратії). Підтримуючи висловлене О.Радищевим  
й І.Болтіним, які наголосили на доцільності опер-
тися в оновленні країни на самоорганізацію русь-
кого миру (великоруських мирів / великоруських 
общин» / поземельних громад)1, І.Киреєвський 
та О.Хомяков вказали, що механізми соціальної 
рівності та солідарності, колективна самопоміч  
в мирах, розподіл землі в них по тяглам (робочим 
силам) могли запобігти пролетаризації імпер-
ського села (О. Хомяков взагалі майбутню Росій-
ську державу бачив великою «общиною», що 
складалася з дрібних місцевих «общин»). У цьому 
контексті потужний імпульс дала й висока оцінка 
егалітарних практик руського миру вестфальським 
бароном А.ф. Гакстгаузеном (зовнішнім контек-
стом цього стали побоювання соціальних стру-
сів, подібних до революційних кінця 1840-х рр.  
у Західній Європі) [9, с. 117]. Загалом таке відпові-
дало симпатіям російських лібералів громадській 
парадигмі місцевого самоврядування з її повагою 
до вільної громади (у країнах Європи, де активно 
напрацьовувалися самоврядні практики, попу-
лярність тим часом отримала державницька від-
повідна). В етнічно строкатій Росії, регіони якої 
суттєво різнилися за рівнем соціального й гос-
подарського розвитку (у деяких частинах країни 
місцеві мешканці перебували на стадії розкладу 
родових відносин та активних процесів майнової 
й соціальної стратифікації), це відкривало шляхи 
для пошуку оптимальних варіантів управлінського 
впорядкування імперського простору з урахуван-
ням місцевих традицій (послуговування держав-
ницькою парадигмою місцевого самоврядування 
мало зачинити двері для нього у відсталих народів 
Російської імперії, адже управління ними своїми 
місцевостями, виконуючи «доручення» держави, 
було схоже на державний суїцид; натомість, як 
1 Руський мир – традиційна структура самоорганізації 
селян великоруських губерній, внутрішня діяльність 
якої базувалася на принципах самоврядування, приматі 
інтересів колективу над інтересами індивідууму 
(«владі миру») та стихійно-соціалістичних настановах, 
що передбачали зрівняльнювальний розподіл 
землі й податкового тягаря між членами колективу; 
функціонально мир сприяв соціальній інтеграції 
всередині аграрних спільнот і локальній організації 
територій, на яких вони мешкали; у соціальному 
побутуванні мав чималий егалітаристський та 
антиетатистський потенціал, оскільки селянський 
загал протиставляв мир офіційним державним 
структурам [26, с. 411].
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засвідчила імперська практика, поступово рефор-
матори перейшли на рейки державницької теорії 
самоврядування [26, с. 255–256].

Суттєво вплинули на ідеологію реформи 
сільського самоврядування погляди О. Гер-
цена – послідовника П. Прудона та пошановувача 
А.ф. Гакстгаузена. У руському мирі О. Герцен 
розгледів «селянський соціалізм», завдяки якому 
Російська імперія нібито мала всі підстави для 
соціальної революції й встановлення «сільського 
комунізму» – це уявлялося О. Герцену «справ-
жнім соціалістичним самоврядуванням» та, за 
його поглядами, начебто відповідало західним 
прагненням економічної свободи, праву кож-
ного володіти своєю часткою громадської землі, 
брати участь у громадському самоврядуванні. Під 
час ідейних баталій в середовищі імперського 
істеблішменту поширення таких ідей зумовило 
солідаризацію реформаторів у їх ставленні до 
«корінних історичних підвалин народного життя 
та слов᾽янських начал», «зародку» Російської 
держави й продукту «тисячолітньої історії», чим 
нібито був руський мир. Його практики проти-
ставили європейським новаціям з їх незвичними 
для руських принципами колегіальності й біль-
шості голосів на зібраннях: мовляв, останнє вело 
б до розбрату на сходах, адже учасники мирських 
зібрань все про всіх знали до тонкощів. Сприй-
няття цих ідей російськими інтелектуалами під-
живлювалося й «усвідомленням» зв᾽язку мир-
ського з «глобальною місією» Росії в соціальному 
оновленні країн світу засобом повсюдного обла-
штування «общин / комун» (звісно, за лекалами 
руського миру) з метою розбудови нового соціаль-
ного ладу – «державного соціалізму» [26, с. 114].

У аспекті управлінської практики з 1830-х рр.  
в Російській імперії відбувалась гомогенізація 
місцевого управління та соціального впорядку-
вання. Започаткували становий устрій: дворян-
ство, духовенство, міських та сільських обива-
телів. Самоврядні органи управління останніх 
(сільські та волосні сходи, їх очільники й волосні 
правління) було оголошено «сільськими влас-
тями» – перші кроки було здійснено ще реформами 
1797–1803 рр. у державному й удільному селах. 
Відповідно самоврядні громади селян сільського 
та волосного рівнів, маючи чіткі територіальні 
конфігурації, отримали повноваження з управ-
ління своїми місцевостями. Сприяло практич-
ним напрацюванням реформаторів й опанування 
новоприєднаними регіонами. Приміром, у дунай-
пруто-дністровському межиріччі (його назвали 
Бессарабією) в 1834 р., під час реформи само-

врядування царан (вільних землеробів), певною 
мірою реалізували ідеї М. Сперанського в частині 
управління селом. В Українському Правобережжі, 
яке межувало з бунтівним Царством Польським,  
у 1840-х рр. землю, надану селянам, офіційно ого-
лосили мирською. Розпоряджатися нею громада 
селян мала на засадах самоврядування (відпо-
відно, поміщик право на це втрачав). Усе сприяло 
оновленню фіску, управлінській модернізації села 
під контролем бюрократії [26, с. 113, 206]. 

Після поразки Росії у Східній (Кримській) війні 
реформаторська лінія з оновлення села зазнала 
змін через здешевлення політики реформ (дер-
жавний борг країни сягнув 1 млрд при зростанні 
дефіциту бюджету в 6 разів – з 52 до 307 млн) та 
провал банківської реформи 1857 р., якою мали 
забезпечуватись інфраструктурний супровід 
селянської реформи 1861 р. й викупна операція 
для посткріпаків. Інтеграція останніх у загаль-
нодержавний процес уніфікації сільської Росії 
вимагала визначення – хто стане власником землі  
в новому селі: селянин як індивідуальний влас-
ник, окремий селянський двір чи вся сільська 
громада. Критичними були принципові позиції  
в площині фіску – з кого стягуватимуться податки, 
адже ресурсів та часу для розбудови необхідного 
інфраструктурного супроводу селянської реформи 
країна не мала. Безграмотні в своїй масі вчорашні 
колективні користувачі поміщицької землі, які 
формально з моменту підписання відповідних 
угод про викуп наділів переходили до розряду 
сільських землевласників («уставні грамоти» при-
ймалися сільськими сходами колективно), зали-
шаючись при цьому боржниками держави, мали 
поповнювати своєю працею державну скарбницю. 
Потрібні були механізми, які б гарантували вико-
нання селом повинностей – грошових, збіжжям  
і натуральних, що здійснювалися фізичними робо-
тами. Відтак реформаторську тактику оновили: 
синкретизуючи з європейськими ліберальними 
настановами ідеї словʼянофілів з їх акцентом на 
широкому застосуванні мирського самоврядування, 
з метою реалізації стратегічного завдання – еконо-
мічної, соціальної та управлінської модернізації 
країни нові сільські громади перетворили на «уста-
нови уряду», а їх сходи та обраних ними селян-
ських функціонерів – на «сільські власті». З огляду 
на це, розробники реформи 1861 р. «утиснули» осо-
бисті права селянина й наголосили на домінуванні  
в усіх громадських справах принципу колективізму: 
земля надавалася всій громаді купно, відповідно 
викупні платежі мали стягуватися також з громади. 
Крім того, застосування в модернізованому селі 



Том 33 (72) № 3 2022156

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

самоврядних практик руського миру позбавляло 
чиновництво та імперську скарбницю чималого 
тягаря, адже громади мали утримувати власне 
управління, здійснювати самопоміч та всі роботи, 
разом із стягненням податків всередині громад, 
як у руському мирі, – колективно, із застосуван-
ням традиційної кругової поруки. Як резюмували 
ліберали, країна вирушила до нового суспільного 
і державного життя, до нового місцевого управ-
ління, «вільний селянський світ» став ланкою 
провінційної адміністрації, «одиницею» держав-
ного ладу, а сконструйовані за лекалами руського 
миру сільські громади перетворились на «най-
могутніші установи уряду», по суті – традиційні 
структури було «одержавлено» [26, с. 99–128, 161, 
290–291]. 

Поділивши сільську Росію на волості, кожну 
з них реформатори перетворили на автономне 
дворівневе утворення – селянську квазіреспу-
бліку зі своїми квазіпарламентом (волосний схід), 
представницькою (сільський схід), виконавчою 
(волосні правління) і судовою (волосний суд) 
структурами, а також «президентом» (волосним 
старшиною) і навіть «бюрократією» (функціоне-
рами, обраними сходами для виконання певних 
завдань: збирачами податків, наглядачами хлібо-
запасних магазинів тощо). Установами першого 
(нижчого) рівня були сільські органи самовряду-
вання (сільський схід та його очільник – сільський 
староста), вони формували установи другого 
(волосного) рівня. Новий самоврядний інститут 
назвали громадським управлінням селом. Хоча 
на перший вигляд він мав становий характер, 
водночас мав і конкретні територіальні харак-
теристики, адже волості були адміністративно-
територіальними одиницями. І це було цілком 
логічним з огляду на те, що волосне самовряду-
вання інкорпорували до повітового управління. 
Органи селянського / сільського самоврядування 
стали органами влади на селі, субʼєкт-об᾽єктами 
місцевого управління на рівні села, відповідно, 
селянські громади – носіями державної влади. 

Новий самоврядний інститут мав амбівалент-
ний характер, насамперед зумовлений невизначе-
ністю в реформованому селі суб᾽єкту земельних 
відносин (хто буде власником викупленої землі: 
громада, окреме домогосподарство чи окремий 
селянин). Суперечило європейським принци-
пам індивідуалізму те, що в селянському загалі 
«губився» окремий селянин – його інтереси під-
порядкували колективним інтересам громади.  
За висловом сучасників тих подій, селянина зро-
били рабом своїх односельчан і сільського управ-

ління загалом. Натомість месіанські переконання 
в особливому призначенні імперії Романових  
у долях людства переважили: сановні реформа-
тори – батьки селянської реформи 1861 р. були 
переконані, що завдяки здійсненому їх країна 
не тільки уникала соціальних струсів, а й посту-
пово через становість могла перейти до безстано-
вого суспільства, реалізувавши передові проєкти 
соціального облаштування країн світу. І. Акса-
ков вказував, що запроваджене цією реформою 
відповідало новітнім європейським «формам» 
і було «всесвітньоісторичною проповіддю», 
«прапором», який Росія піднесла над усіма «різ-
ноплемінними народами», залишивши позаду 
Західну Європу з її «вищою культурою». Нато-
мість правник К. Арсеньєв зазначив, що реформа 
1861 р. базувалася на умоглядних началах,  
а її розробники, аби догодити «радикальній 
маячні», здійснили переворот, наслідків якого не 
очікував навіть О.Герцен [26, с. 133]. Попри те, 
що вчорашні кріпаки мало розумілися на своїх 
правах і, як показав подальший досвід функціо-
нування сільських громад, не усвідомлювали тої 
важливої місії, яку на них було покладено рефор-
маторами, надалі систему громадського управ-
ління селом поширили на інші категорії сільських 
мешканців (державні й удільні села; дворових  
і палацевих селян; села іноземних колоністів 
тощо) та сільських мешканців сіл інших регіонів, 
чим здійснили по суті Велику реформу сільського 
самоврядування 1861–1871 рр. Фактично на селі 
запроваджувалась соціокультурна матриця русь-
кого миру з його практиками, що мали відчут-
ний тоталітарний «присмак» у формі тотального 
контролю селянського загалу над кожним із своїх 
членів. 

Загалом через традиційність та антиіндивіду-
алізм такий формат реформи сільського самовря-
дування суперечив завданням модернізації країни, 
однак її істеблішмент продовжив цю лінію, сфор-
мулювавши нову програму облаштування «неко-
рінних», окраїнних, народів, які, за висловом 
І. Аксакова, потребували перевиховання в дусі 
«руської народності» й перетворення на «свідому 
освічену силу», адже єдність державна, як наго-
лосили реформатори, мала бути виявом єдності 
«населеної країни». На порядок денний вису-
нули «однакове» вирішення селянського питання 
«по всій Русі». Її пропонувалося зшити своєрід-
ними становими скріпами, штучно створюючи 
селянський стан там, де його не було (приміром, 
у польських губерніях тощо). «Народний сенс», 
стверджували реформатори, – то був «найгрубі-
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ший соціалізм», і такий устрій слід було «поши-
рювати» не тільки в Росії, а й у «найближчих кра-
їнах» – внести в них «прапор злиття станів». Тим 
самим Російська імперія, на погляд діячів епохи 
Великих реформ, виконала б відносно цих країн 
справжню культуртрегерську місію з оновлення їх 
устрою [26, с. 146].

У господарюванні «нові сільські власті» вия-
вилися практично повними банкрутами: село 
занепало, колись успішні економічні осередки 
були зруйновані, спільне майно громад розпро-
дано, знищено. Нові самоврядні громади, за свід-
ченнями сучасників, стали «свіжими руїнами»,  
а селяни – «стадом вільних і нерозвинених людей, 
які залишилися без пастирів». Потворними 
виявами традиційності самоврядних сільських 
громад стали змови більшості на сходах проти 
їх решти, унаслідок чого позбавлялися землі,  
а отже й засобів до існування, десятки людей та 
цілі родини. Непоодинокими були неспіврозмірні 
робочим силам родин розподіли землі й повиннос-
тей на сходах та свавільні побори загалу з тих, хто 
йшов у заробітчани, чим частина мешканців зне-
долювалася й прирікалася на жебрацтво. Інтри-
гани і хабарники вирішували долю працелюбних 
селян, яким загрожувала кругова порука через 
виконання повинностей за інших. Кричущими 
проявами свавілля сходів була реалізація ними 
права виселяти до Сибіру односельчан: часто 
з громад виселялися ті, хто виступав проти сва-
вілля загалу і, будучи грамотним та пояснюючи 
«слово правди», тим самим нібито «каламутив» 
село. Абсолютним анахронізмом була й діяль-
ність невпорядкованого та корумпованого волос-
ного суду, що діяв на засадах аморфного звича-
євого права та виносив несправедливі вироки, 
нехтуючи гідністю людини й примушуючи, при-
міром, сплатити гроші здирнику та грабіжнику, 
якого «виправдали» підкуплені ним лжесвідки. 
Правовий вакуум у рамках фіктивного волосного 
судівництва зумовив правовий нігілізм найчи-
сельнішої соціальної верстви, гальмував форму-
вання її правосвідомості, цементував корпора-
тивність і патріархальність села, нейтралізував 
зусилля реформаторів з раціоналізації сільського 
повсякдення – самоврядні практики всередині 
громад радше мали ірраціональний характер 
[26, с. 187–195, 314, 330]. Відтак замість управ-
лінської модернізації відбувалась ретрадиціоналі-
зація села «однієї шостої суходолу» та консерва-
ція у ньому патріархальності. Зрозуміло, свавілля 
і беззаконня в сільських громадах не однаковою 
мірою проявлялося в регіонах, оскільки традиції 

сільського співжиття в них були різними. Укра-
їнське село з його індивідуалізмом, де історично 
практикувалися подвірні форми господарювання 
в рамках спільного землекористування громад, 
наприкінці ХІХ ст. довело свою ефективність 
порівняно з губерніями, де в колективному зем-
леволодінні/землекористуванні практикувалися 
щорічні зрівняльнювальні земельні переділи  
(з огляду на це представники сановної бюрократії 
пропонували скорегувати засади реформи 1861 р., 
по суті, за шаблоном українського села). 

Суттєвою хибою розглядуваного імперського 
реформаторського проєкту в сфері сільського 
самоврядування була відсутність зусиль влади 
із культурно-освітньої модернізації села, роз-
будови інфраструктури його самоврядування, 
формування ідеології національної єдності, ціле-
спрямованої лібералізації суспільно-політичного 
життя країни (останнє суперечило самодержав-
ному правлінню). Наголосимо: такі завдання 
навряд чи могли реалізовуватись у країні, де 
письменними були 12% мешканців. Але найваж-
ливіше – спираючись на теорію вільної громади 
й озброївшись громадською моделлю місцевого 
самоврядування, базою сільського самовряду-
вання країни було визначено традиційну струк-
тур – руський мир, що мала виразний антиета-
тистський характер. Не дивно, що з перших років 
свого існування традиційні за своїм характером 
нові сільські громади проявили цей потенціал, 
полегшивши об’єднання селян у виступах проти 
місцевої адміністрації [26, с. 193]. 

У 1864 р. в Російській імперії було започат-
ковано місцеве самоврядування повітового та 
губернського рівня – земське. Одним з його склад-
ників було сільське самоврядування (таблиця 1). 
Конструювання земств також базувалося на євро-
пейських теоретичних основах, однак під час 
розробки цієї реформи ліберальні реформатори 
продемонстрували поступовий перехід з позицій 
громадської теорії місцевого самоврядування на 
державницькі, відповідно, «творчо опановуючи» 
закордонні новації їх корекціями з метою адап-
тації до умов величезної аграрної країни (такий 
реформаторський стиль зберігався й надалі – це 
диктувалося завданнями збереження цілісності 
«єдиної і неділимої»).

Розробка земської реформи вимагала від лібе-
ральної бюрократії чималих зусиль, адже потре-
бувала узгодження завдань, структури, функцій 
земських установ із відповідними міських та сіль-
ських самоврядних установ, які всі разом мали стати 
ланками єдиної системи місцевого самоврядування  
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Таблиця 1
Формування структур земського самоврядування Російської імперії (1864–1917 рр.) *

Гу
бе

рн
сь

ки
й 

рі
ве

нь Г У Б Е Р Н С Ь К Е  З Е М С Т ВО
ГУБЕРНСЬКІ ЗЕМСЬКІ ЗБОРИ

ГУБЕРНСЬКІ ЗЕМСЬКІ УПРАВИ

 П
ов

іт
ов

ий
 р

ів
ен

ь

П О В І Т О В Е З Е М С Т В О
ПОВІТОВІ ЗЕМСЬКІ ЗБОРИ

ПОВІТОВІ ЗЕМСЬКІ УПРАВИ

ВИБОРЧА КУРІЯ  
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ 

(у 1890–1906 рр. –  
ДВОРЯНСЬКА КУРІЯ)

у 1864–1890
та 1906–1917 рр. входили 

землевласники повіту; 
у 1890–1906 рр. – спадкові 
та особисті дворяни повіту

МІСЬКА 
ВИБОРЧА КУРІЯ

формувалася міськими 
громадами 

(з 1890 р. – ДРУГА 
ВИБОРЧА КУРІЯ, до 
якої входили всі, крім 

дворян і представників 
волостей)

«СЕЛЯНСЬКА» 
ВИБОРЧА КУРІЯ 

(у 1864–1890 рр. 
входили представники усіх станів повіту,  

крім землевласників) 

 В
ол

ос
нн

й 
рі

ве
нь

 ВОЛОСНІ СХОДИ
у 1906–1917 рр. обирали 

представників на спеціальні 
виборчі з’їзди для обрання 

повітових земських гласних

у 1890–1906 рр. 
обирали  

повітових  
земських гласних

СІЛЬСЬКІ СХОДИ
формували склад волосних сходів, делегуючи  

по 1 представнику від кожних 10 дворів  
сільського населеного пункту або по 1 представнику 

від малого населеного пункту

* У губерніях, де було запроваджено земське самоврядування

країни. Не менших бюрократичних ресурсів вима-
гало й урахування соціокультурної специфіки регіо-
нів, насамперед – зважання на антиросійські настрої 
місцевих еліт. Останнє суттєво гальмувало поши-
рення земського самоврядування в регіонах. При-
міром, в Українському Правобережжі (Південно-
Західному краї) через сепаратизм місцевих поляків 
воно було запроваджено лише в 1911 р. Але й тоді 
імперський істеблішмент вдався до корекції євро-
пейських принципів місцевого самоврядування: у 
цих регіонах по суті було запроваджено етнічний 
ценз – представники польських мешканців обмеж-
увалися в участі в земствах. 

Не меншим гальмом в поширенні земств був 
пошук адекватних специфіці урядування теоре-
тичних основ розбудови цього інституту місце-
вого самоврядування: упродовж 1864–1890 рр. 
реформатори, відчуваючи брак повноважень дер-
жавних установ щодо земств, повністю перейшли 
з позицій громадської теорії місцевого самовряду-
вання на позиції державницької, відповідно. 

Натомість фатальним для всього реформатор-
ського проєкту із розбудови місцевого самовряду-
вання на одній шостій суходолу став інший чин-
ник: несприйняття земств селянами та навіть опір 
йому найбільшої соціальної верстви через неузго-
дженість між собою цих ланок місцевого самовря-
дування – єдиною системою останнє так і не стало 
[16, с. 60; 26, с. 265]. Тому багато причин. Вкажемо 
на принципові моменти, пов’язані із ідейно-теоре-
тичними та організаційними суперечностями між 
земським та сільським самоврядуванням. 

Відповідно до державницької моделі місце-
вого самоврядування, крім обраних населенням 
земських гласних, до складу земств потрапляли 
й місцеві чиновники, що нівелювало самоврядні 
принципи земської діяльності. Будучи суто тери-
торіальним за своїм колом обов’язків, земство 
руйнувало корпоративність імперського соціуму, 
входячи у принципову суперечність із становим 
характером селянського самоврядування з його 
орієнтацією на громадську модель місцевого 
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самоврядування, яка протиставляла місцеві гро-
мади державі. Не дивно, що у відносинах із селян-
ським самоврядування земство, по суті, пере-
брало на себе частину контролюючих функцій. 
На селі було запроваджено земські податки (стя-
гувалися з нерухомості, найважливішою з яких 
для селян була земля) та натуральні повинності – 
фізичні роботи з благоустрою своїх місцевостей. 
Організовувати все, разом із стягненням податку 
засобом кругової поруки, мали сільські само-
врядні установи. По відношенню до них земці 
поводилися зверхньо, маючи обов’язок наглядати 
за продовольчою справою в сільських громадах, 
контролювати приговори сходів щодо капіталіза-
ції вмісту хлібозапасних магазинів, а також реві-
зувати останні й вимагати від волосних правлінь 
інформацію щодо стану хлібних запасів. 

Натомість, сільські та волосні громади, будучи 
радше самодостатніми квазіреспубліками, аніж 
ланками єдиної системи самоврядування повіту 
разом із земствами, ставилися до земства не як до 
партнера, а як до адміністратора, що запровадив 
нові податки й посилив податкове ярмо. Попри те, 
що один селянський голос у земстві був у 50 разів 
«легшим» за дворянський, податком землі селян 
обкладалися на тих же засадах, що й дворянські. 
Натомість становленню модерних практик само-
врядування у волостях земства уваги практично 
не приділяли, лише констатували нездатність 
селянських установ до самодіяльності й повне сва-
вілля «сільських властей», їх фактичну незалеж-
ність від повітової та губернської адміністрації.  
Не дивно, що відразу по створенню земств розпо-
чалося їх протистояння із селянськими установами. 
З боку земств це було доволі легковажним, адже 
селянство було потужним платником земського 
податку, який, до того ж, постійно збільшувався  
(в середньому селяни сплачували вдвічі більший за 
поміщиків земський податок; внесок селян у земські 
бюджети загалом втричі й більше перевищував те, 
що сплачували дворяни) [26, с. 255–264].

У 1890 р. земства, бюрократизувавшись, отри-
мали право видавати постанови, обов᾽язкові для 
виконання місцевим населенням, і могли в суто 
адміністративний спосіб впливати на селянське 
самоврядування. У цьому контексті повітові зем-
ства втручалися навіть у господарську діяльність 
сільських громад: вказували сільським сходам при-
ймати приговори, приміром, із рішенням замість 
пшениці й жита сіяти кукурудзу [26, с. 262]. 

На початку ХХ ст., за умов досягнення межі 
фінансових можливостей селян, тягар земського 
податку став одним із чинників революційного 

зриву села. У 1902–1907 рр., під час масштабних 
акцій опору селян державі та процесам модерні-
зації загалом – Селянської революції (розпочалася 
виступами на Харківщині та Полтавщині), сільське 
самоврядування, перетворившись на територіально-
організуючий каркас опору найбільшої соціальної 
верстви державі й процесам модернізації загалом,  
у тому числі – земствам, сприймало останні як свого 
опонента та чинило їм системний опір. Пошире-
ним явищем стали селянські «податкові страйки», 
пограбування та руйнація земських будівель, зем-
ського майна [16, с. 74–82, 129; 26, с. 255–264, 
336–359, 375–387]. Під час Першої світової війни 
бюрократична форма контактів між земськими та 
селянськими установами «зцементувалася» й радше 
відповідала командно-адміністративній моделі від-
носин, аніж партнерським відносинам між уста-
новами самоврядування. Адміністративний стиль  
з боку земств у взаєминах із селянськими устано-
вами став нормою. З початком Лютневої революції 
1917 р. та послабленням державної влади селянські 
громади припинили сплату земських податків, що 
негативно вплинуло на фінансовий стан регіонів. 
Попри те, що чимало із земських діячів стали дер-
жавними адміністраторами, земствам не вдалося 
перемогти у протистоянні з новими, більшовиць-
кими, органами влади, адже Країна Рад реалізо-
вувала інший управлінський проект. Головною 
причиною цього став опір земству з боку нових, 
більшовицьких – але селянських в основі свого люд-
ського потенціалу, органів влади [16, с. 91–94]. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. У результаті студіювання проблеми 
з’ясовано, що в основу функціонування земських 
(губернських, повітових) та селянських (сільського 
й волосного рівнів) самоврядних установ лібераль-
ними реформаторами 1860–1890-х рр. було покла-
дено різні ідейно-теоретичні положення. Сільські 
установи базувалися на засадах громадської теорії 
самоврядування, земські, відповідно, – державниць-
кої. З огляду на це, земства бюрократизувалися, їх 
адміністративні повноваження з місцевого управ-
ління постійно збільшувалися, а в кризові часи Пер-
шої світової війни вони фактично стали місцевими 
органами влади. Сільські самоврядні установи, 
базуючись на засадах теорії вільної громади, яка 
протиставляла останню державі, від появи земств 
у 1864 р. сприйняли земство як місцевого адміні-
стратора, чинили опір його податковому тиску. На 
початку ХХ ст., на тлі посилення антидемократич-
них тенденцій у діяльності земств, сільське самовря-
дування  в умовах Селянської революції перетвори-
лося на територіально-організуючий каркас опору  
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найбільшої соціальної верстви державі й проце-
сам модернізації загалом, у тому числі – земствам.  
За умов Першої світової війни відносини між 
сільськими та земськими самоврядними уста-
новами набули командно-адміністративного 
характеру. 

Резюмовано, що за сучасних умов досвід вза-
ємин між земствами та сільськими установами 

самоврядування доводить необхідність налаго-
дження партнерських взаємин між самоврядними 
органами всіх рівнів та необхідність культурно-
освітньої роботи серед населення. 

Надалі проблема може вивчатись у аспекті 
детального студіювання податкових і бюджетних 
взаємин між земськими та сільськими самовряд-
ними установами. 
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Verkhovtseva I. G. DOMESTIC EXPERIENCE OF RELATIONSHIPS BETWEEN LOCAL 
GOVERNMENT INSTITUTIONS: RURAL SELF-GOVERNMENT AND ZEMSTVO

In order to study the domestic historical experience of the institution of local self-government in the context 
of public administration reform in Ukraine, the relationship between rural and zemstvo self-government 
institutions in the Ukrainian lands, which in the second half of the nineteenth – early twentieth century. were 
part of the Russian Empire. The ideological and theoretical contradictions of the functioning of these self-
governing structures are emphasized. It was found out that the liberal reformers of the 1860s and 1890s 
based various ideological and theoretical positions on the functioning of zemstvo (provincial, county) and 
peasant (rural and volost levels) self-governing institutions. Rural self-government institutions were based 
on the principles of public theory of self-government, which was based on the theory of free community, 
which was opposed to the state. Zemsky self-government from its inception tended to the corresponding 
state theory, and from 1890 completely passed to its principles. According to this theory, local governments 
performed the functions assigned to them by the state to manage their localities. It is emphasized that since 
the emergence of the zemstvo in 1864, rural self-government institutions perceived it as a local administrator, 
resisted the tax pressure from the zemstvo institutions. Zemstvos were bureaucratized, and their administrative 
powers over rural self-government institutions were constantly increasing. At the beginning of the twentieth 
century, against the background of intensifying anti-democratic tendencies in the activities of zemstvos, rural 
self-government in the conditions of the Peasant Revolution became a territorially organizing framework  
of resistance of the largest social stratum to the state and modernization processes in general. Zemstvos became 
one of the opponents of self-governing rural communities. Under the conditions of the First World War, when 
the limits of the powers of zemstvos were significantly increased, the relations between rural and zemstvo self-
governing institutions acquired a command-and-administrative character. Summarizes the historical lessons 
arising from the study of the problem.

Кey words: the Russian Empire, local self-government, imperialism, village public management, zemstvo 
self-government.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ  
В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ГРОМАД

У статті здійснено пошук сучасних шляхів формування нових інструментів щодо збере-
ження ефективності діяльності службовців в системі місцевого самоврядування. Визначено, 
що в умовах цифрових трансформацій громад триває пошук нових ресурсів та технологій, 
інструментів обміну знаннями. Зазначено, що для використання сучасного обміну знаннями  
є необхідним розвиток компетенцій, зокрема аналітичної, комунікативної та цифрової.

Здійснено аналіз публікацій західних вчених щодо розкриття тематики обміну знаннями 
та представленння алгоритму доцільності даної культури; найбільш ефективних способів 
отримати розширення можливостей розвитку від обміну знаннями; шляхів трансформації 
процесу обміну знаннями на частину культури організації; способів мотивування кращих спів-
робітників ділитися власними знаннями; необхідності побудови довіри та розуміння того,  
як будуть використовуватися знання; визначення типів бар’єрів для передачі знань та фак-
торів обміну знаннями.

Зазначено, що для того, щоб обмін знаннями був загальнодоступним інструментом, 
варто створювати платформи, портали для обміну знаннями. Відслідковано, як саме вка-
зані інструменти можуть вплинути на ефективність використання потенціалу в контексті 
обміну знаннями, а саме уможливлять фахову адаптацію в нових умовах професійного роз-
витку та сприятимуть поліпшенню механізму обміну та трансляції знаннями. Визначено, 
що концепція обміну знань діє як ефективний шлях розвитку консолідованого суспільства,  
а культура обміну знаннями, інтегрована в організаціях через платформу управління зна-
ннями може підвищувати конкурентоспроможність територіальної громади.

Ключові слова: управління знаннями, обмін знаннями, трансляція знань, публічний  
простір, цифровізація, територіальні громади.

Постановка проблеми. Сучасна непередбачу-
ваність та нестабільність зовнішнього середовища 
під дією глобалізаційних процесів дає поштовх до 
формування нових механізмів щодо збереження 
ефективності діяльності службовців в системі міс-
цевого самоврядування. У міру того, як змінюється 
світ, змінюється й трансформуються підходи до 
вимог роботи управлінця і фахівця, службовця. 
Вказану проблему можна вирішувати, викорис-
товуючи підхід управління знаннями. Впродовж 
останнього часу до питань управління знаннями 
в сфері публічного управління значно активніше 
звертається вітчизняна наукова спільнота та акцен-
тує здебільшого увагу на управлінні на основі ана-
лізу даних. «Для того щоб почати отримувати зиск 
від видобування «покладів» даних, потрібні інстру-
менти та методологія» [1]. Використання сучасного 
інструментарію обміну знаннями вимагає розвитку 
компетенцій, насамперед комунікативної та аналі-
тичної, а в умовах цифровізації ще й цифрової.

Необхідно зазначити, що в якості інструменту 
освіти і підвищення кваліфікації виборних і поса-
дових осіб органів місцевого самоврядування та 
державних службовців виступає принцип компле-
ментарності, що покладений не тільки у феноме-
нальну основу організації процесів управління на 
місцевому рівні, витлумачених як взаємодія орга-
нів місцевого самоврядування і місцевих органів 
влади, спрямованої на розвиток територій, але  
й у когнітивну складову взаємодії органів місце-
вого самоврядування [2]. Актуальність дослідження 
набуває зростаючого значення в умовах цифро-
вих трансформацій громад, пошуку та поширенню 
нових ресурсів та технологій, цифрових пере-
творень завдяки використанню сучасного інстру-
ментарію обміну знаннями, активній підготовці 
проєктних програм в сфері підвищення культури 
цифрової компетентності, необхідності прояву циф-
рової, комунікативної та аналітичної компетенцій, 
особливо необхідних для відбудови України.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Серед сучасних науковців питання обміну знаннями 
розглядаються в різних сферах. Так, зокрема, вітчиз-
няними науковцями розкривається проблематика 
даніфікації, обгрунтовано концептуальну модель 
циклу прийняття рішень, заснованих на даних на 
рівні публічного управління [3]. О. М. Оргієць 
запропоновано класифікувати фактори, які вплива-
ють на процес передачі знань в органах державної 
влади за трьома параметрами: індивідуальними, 
організаційними та технологічними [4]. Т. А. Нестік  
і А. Л. Журавльов розглядає обмін знаннями, групову 
рефлексивність і корпоративну пам’ять як об’єкти 
соціальної психології [5]. А. В. Сергєєва як управ-
лінські практики впливають на обмін знаннями між 
педагогічними працівниками [6]. В комерційному 
секторі М. Марінічева описує наявність 21 стимулу 
обміну знаннями тощо [7]. В. І. Кушерець виокрем-
лює знання як стратегічний ресурс трансформа-
ції суспільства та його ролі в забезпеченні іннова-
ційного соціального прогресу та зазначає, що  
в процесі поширення і практичного застосування 
«знання не розпорошуються, а потужнішають, 
уможливлюють подальше вдосконалення транс-
формованої структури, чутливої до дифузії знання 
та їх використання [8]. Водночас знання, залиша-
ючись ефективним засобом соціально-перетворю-
ючої дії, здійснюють зворотній вплив на суб’єкт 
цієї дії, не тільки сприяючи підтриманню стабіль-
ності, суспільної рівноваги, соціального порядку, 
але й постаючи істотним чинником забезпечення 
сталого розвитку і прогресує [9].

Мета дослідження. Мета дослідження полягає 
у визначенні підходів щодо управління процесів 
обміну знаннями в умовах цифрових трансфор-
мацій. Досягнення визначеної мети ставить перед 
собою наступні завдання: розглянути сутність, 
технології, досвід використання обміну знаннями; 
охарактеризувати комплекс сучасного інстру-
ментарію обміну знаннями на місцевому рівні  
в умовах цифрових трансформацій; відслідкувати 
вплив на ефективність використання потенціалу 
в контексті обміну знаннями службовцями щодо 
збереження ефективності діяльності службовців  
в системі місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наукова спільнота трактує знання як продукт 
діяльності, як предмет кінцевого споживання, як 
виробничий ресурс, як засіб трансакцій, як засіб 
тезаврації, а також як засіб консолідації суспіль-
ства та відтворення суспільних інститутів, комбі-
нація досвіду, цінностей, контекстної інформації, 
експертних оцінок, яка дає загальні рамки для 

оцінки і інкорпорування нового досвіду та інфор-
мації, що чітко фіксується у свідомості. В органі-
заціях воно відображується в документах, у про-
цесах, в процедурах, в нормах, в цілому в практиці 
діяльності [10]. В контексті нашого дослідження 
вагоме значення має саме знання в площині тран-
сляції та обміну знаннями, що забезпечать про-
цеси консолідації громади, а також можливість 
фіксації знання під час здійснення певної діяль-
ності. В попередніх публікаціях зазначалось, що 
основним інструментом для формування єдиного 
соціокультурного простору на базі новоутвореної 
громади, подолання певної відчуженості мешкан-
ців різних населених пунктів є створення комуні-
каційного, публічного простору, який буде спро-
можним забезпечувати реалізацію консолідуючої 
функції [11].

Поняття сфери обміну знаннями, яка трак-
тується як сукупність взаємопов’язаних видів 
соціально-економічної діяльності суб’єктів, 
спрямованої на створення, передавання, збері-
гання, поширення знань у соціумі з подальшим 
їх упровадженням, метою функціонування сфери 
обміну знаннями є забезпечення доступу до 
знань усього населення та ефективного обміну 
знаннями за участю ринкового механізму [9]. 
Автор публікації [12] підкреслює, що створення 
соціальної мережі для обміну знаннями всере-
дині організації дозволяє прогнозувати появу 
ризику втрати знань та попереджувати його. 

Значна кількість публікацій щодо тематики 
обміну знаннями та представленння алгоритму 
доцільності даної культури опублікована саме  
в західних публікаціях щодо. На початковому етапі 
роботи з обміну знаннями західні фахівці [13] 
радять провести картування і структурування знань 
для відображення саме стратегічних знань орга-
нізації; ділитися знаннями з усіма структурними 
підрозділами; створити відкрите середовище для 
спільної роботи та умови для оптимального обміну 
знаннями; в процесі втілення культури обміну зна-
ннями розповісти про переваги даних процесів; 
усвідомити важливість обміну знаннями, перетво-
рити на звичку передавати знання. Інші практики 
пропонують зосередитись на шляхах перетворення 
обміну знань на частину культури організації через 
постійне надходження інформації в базу знань, 
застосування наставницького підходу, звернення 
уваги на навчальну платформу, що потребує змін, 
пропонування більших можливостей для навчання 
експертів [14].

Серед способів мотивування кращих співро-
бітників ділитися власними знаннями виділяють: 
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запит зворотнього зв’язку у вигляді задавання 
питань; втілення філософії співробітництва замість 
ієрархії; включення обміну знаннями в огляди 
ефективності, тобто уможливлення кращими пра-
цівниками ділитися власними знаннями [15]. 

У книзі «7 основ створення та підтримки 
успішної організації обміну знаннями» автор 
П. Педраса-Нафцигер зазначає: «Щоб заохотити 
співробітників ділитися знаннями, отриманими 
завдяки досвіду, потрібно побудувати довіру та 
розуміння того, як будуть використовуватися їхні 
знання» [16]. В свою чергу, Д. Чепмен пов’язує 
відсутність бажання ділитися знаннями між 
співробітниками з відсутністю довіри, нераціо-
нальним тайм-менеджментом, нерозумінням суті 
обміну знаннями, відсутністю загальної плат-
форми для обміну знаннями, відсутністю інстру-
ментів і обладнання [17].

Одне з досліджень про організаційну ієрархію 
як статусної дистанції в організаціях засвідчило, 
що люди з більшою вірогідністю запропону-
ють інформацію, якщо відстань між їх посадами  
в організаційній структурі буде «помірною» [18]. 
Згідно досліджень, 80% працівників розчаровані, 
що не можуть отримати доступ до інституційних 
знань колишнього співробітника, а 25%, що вони 
були завантажені роботою. [19].

Також практики визначають типи бар’єрів для 
передачі знань: індивідуальні, організаційні, тех-
нологічні знання та виділяють наступні фактори 
обміну знаннями: брак часу для обміну знаннями, 
важкість інтеграції стратегії управління знаннями 
і обміну ініціативами, відсутність інструменталь-
ного забезпечення для управління знаннями [20]. 

Таким чином, обмін знаннями – це процес 
передачі неявної (незадокументованої) і явної 
(задокументованої) інформації від однієї дюдини 
до іншої. В організаціях обмін знаннями не тільки 
підвищує продуктивність праці, а й дає можли-
вість співробітникам ефективно виконувати свою 
роботу. Можуть працювати швидше і ефектив-
ніше, отримуючи легкий доступ до інформації, 
ресурсів і досвіду. Один із найбільш ефективних 
способів отримати користь від обміну знаннями – 
це поєднання з організаційною культурою. Спо-
соби уможливлення обміну знаннями в організа-
ціях полягають у послідовності раціональності 
мислення, створенні простору для спільного 
користування, використанні декількох форм 
обміну знаннями, подання власного прикладу, 
запрошені експертів поділитися власними зна-
ннями, формалізуванні процесу обміну знаннями, 
використанні ефективного інструментарію [21].

На основі принципу поширення знань, можливо 
пояснити поняття колективного розуму і вико-
ристання його в якості описової характеристики. 
Спільне користування – це те, що дозволяє орга-
нізаціям найкращим шляхом використати існу-
ючі ресурси знань. Зосередження на релевантній 
інформації для обміну, запитування співробітни-
ків їхньої думки, стеження за останніми оновлен-
нями, що важливо для співробітників, збереження 
потоку інформації прозорим і легко доступним 
для всіх, використання стандартизованих тегів, 
надання можливості залишати коментарі, звіти  
і аналітику – все це уможливить виявити пробіли 
в знаннях, використовувати ефективно техноло-
гічний розвиток, бути обізнаним у розвитку дина-
мічного світу платформ і додатків для обміну зна-
ннями. Такі сервіси, як Skype, Slack,Trello, Google 
docs, а також чати, дискусійні форуми, вебінари, 
спільне використання екрана, електронні дошки, 
допоможуть подолати комунікативні бар’єри  
та сприяти управлінню знаннями [22]. 

Однак слід зауважити, що система управ-
ління знаннями, де обмін знаннями є лише одним  
з процесів складної соціальної системи, викликає 
необхідність подальшого вивчення. Збій в потоці 
інформацій може мати безліч причин (відсутність 
довіри, брак часу, свідоме небажання ділитися 
інформацією тощо), що потребуватиме розгляду 
зміни поведінки кожного конкретного випадку.

На рівні місцевого самоврядування наразі спо-
стерігаються активні процеси цифрової трансфор-
мації громад. Основними дійовими особами такої 
трансформації серед державницьких структур  
є Міністерство освіти і науки України, Міністер-
ство культури та інформаційної політики України, 
Міністерство економіки України, Міністерство 
фінансів України, Міністерство розвитку громад 
та територій України, Міністерство цифрової 
трансформації України.

Для того, щоб обмін знаннями був загальнодос-
тупним інструментом варто створити платформу 
для обміну знаннями. Так, у публікації [3] зазна-
чено, що одним із ключових етапів прийняття 
рішення є візуалізація результатів аналітичної 
роботи та визначено, що візуалізація, викону-
ючи не лише інструментальну, але й перформа-
тивну функцію, може створювати передумови 
для самостійного впливу на розробку та імпле-
ментацію політик. Відслідкуємо, як дана плат-
форма може вплинути на ефективність викорис-
тання потенціалу в контексті обміну знаннями. 
Основною метою використання такої платформи  
є покращення якості надання послуг. Платформа 
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створює середовище для спільної праці, де всі 
чують інформацію, а дії приймаються на основі 
їх відгуків. Обмін знаннями знижує затрати  
на навчання, провокує ділитися ідеями, досві-
дом, відкриттями, породжує нові ідеї, допомагає 
створити підтримуючу корпоративну спільноту.  
На нашу думку, концепція обміну знань діє як 
ефективний шлях розвитку консолідованого сус-
пільства, а культура обміну знаннями, інтегро-
вана в компанію через платформу управління 
знаннями може підвищувати конкурентоспро-
можність територіальної громади. Поєднання 
культурних та технологічних компонентів можна 
розглядати через призму принципу комплемен-
тарність, що детально описаний у розділі моно-
графії [23].

Платформа обміну знаннями – це програмна 
система, яка включаючи базу знань та сучасні 
функції, стимулює користувача обмінюватися 
інформацією в режимі реального часу. Розріз-
няють як зовнішні так і внутрішні платформи, 
що надають можливість обмінюватися контен-
том на всіх рівнях і коментувати повідомлення  
(за дозволом адміністратора). Такий підхід допо-
магає демократизувати знання в організаціях, 
відповідно означаючи, що кожен співробітник 
може запропонувати своє бачення, поділитися 
досвідом [24]. Вищевикладене дозволить, на 
наш погляд, використовувати зворотній зв’язок 
в площині єдиного системного бачення розвитку 
громади. 

Наразі діє платформа цифрової трансформа-
ції регіонів громади Дія. Цифрова громада. До 
базових інструментів відноситься: система елек-
тронної взаємодії органів виконавчої влади, сис-
тема автоматизованого е-документообігу органів 
виконавчої влади та міжвідомчого документоо-
бігу, електронні петиції, електронні журнали та 
щоденники для школи, консультації з громад-
ськістю, електронний сервіс для органів влади  
й мешканців громад у форматі збирання комен-
тарів, опитувань та обговорення проєктів норма-
тивно-правових актів, громадський бюджет, від-
крита платформа, відкрите місто; платформа для 
взаємодії громадян з владою та комунальними 
підприємствами; інтегрована інформаційна сис-
тема «Соціальна громада» тощо [25]. 

На сесії «Цифрова трансформація на місце-
вому рівні» В. Гурський називає основою масш-
табування успішних рішень на всі громади – Офіс 
цифрового регіонального розвитку, який вивча-
тиме та комунікуватиме успішні практики. 
Д. Маг’ярі зазначає, що «цифрова трансформа-

ція – це те, що точно мають зробити всі громади, 
але вона може бути досягнута завдяки якісним 
комунікаціям. Є різни види користувачів і кожна 
громада має зрозуміти, які в них є потреби і які 
послуги необхідно зробити цифровими». За сло-
вами К. Борисенко, розвиток електронних серві-
сів сприяє активному залученню людей до про-
цесів самоврядування [34]. На наше переконання,  
в кожній з тез вагоме місце займає саме трансля-
ція та обмін знаннями. 

Одним із допоміжних електронних інструмен-
тів щодо прийняття рішень як на рівні громади 
так і на регіональному та державному рівнях  
є створення аналітичного Порталу спроможності 
громад [26]. Вважаємо позитивною стороною 
даного порталу щокватральне оновлення та роз-
ширення баз даних порталу, завдяки яким можна 
оцінити реальний стан спроможності громади, її 
наявний потенціал та набутий рівень розвитку. 
Такий путівник руху розвитку громад сприятиме 
процесам обміну знань, адже з’являється розу-
міння, яка громада потребує допомоги.

Іншим, не менш цікавим інструментом тран-
сляції та обміну знань, на нашу думку, є Пор-
тал державного реєстру виборців. Згідно Закону 
України «Про державний реєстр виборців», Дер-
жавний реєстр виборців – це автоматизована 
інформаційно-комунікаційна система, призначена 
для зберігання, обробки даних, які містять перед-
бачені цим Законом відомості, та користування 
ними, створена для забезпечення державного 
обліку громадян України, які мають право голосу 
відповідно до статті 70 Конституції України [27]. 

Вважаємо за доцільне виділення порталів, 
основною метою яких є підвищення знаннєвого 
рівня як управлінців так і службовців. Серед них 
є Портал управління знаннями [28], створений 
з метою забезпечення розвитку ринку освітніх 
послуг у сфері професійного навчання; інформу-
вання провайдерами про наявні освітньо-профе-
сійні та освітньо-наукові програми.

Іншими навчальними платформами є Школа 
місцевого самоврядування, що представляє собою 
громадський освітній проєкт громадської органі-
зації «Відкрите суспільство України», спрямова-
ний на навчання активних представників грома-
дянського суспільства [29]. 

Серед основних цілей та завдань діяльності 
Асоціації Міст України також є розробка навчаль-
них програм з проблем підготовки муніципальних 
кадрів та надання інформаційної, організацій-
ної та консультативно-експертної допомоги міс-
там-членам АМУ. Забезпечення максимального 
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залучення різних верств населення за допомогою 
сучасних ІКТ надає можливість реалізувати дані 
проєкти в доступній формі мешканцям громад [30].

Асоціація Відкритих міст до основних цілей 
і завдань також відносить розвиток діючих елек-
тронних платформ, створення та підтримка нових 
е-інструментів для громад, членів Асоціації, під-
вищення спроможності громад в рамках децен-
тралізації влади в Україні; підвищення рівня 
е-грамотності працівників органів місцевого 
самоврядування і активістів громадських органі-
зацій; зміцнення потенціалу Асоціації [31].

В свою чергу, веб платформа «Спільнота прак-
тик: сталий розвиток» реалізовує обмін досвідом, 
поширення кращих практик місцевого самовря-
дування, співпрацю заради сталого розвитку; 
навчання на е-курсах, уміння розробляти проєкти 
розвитку, професійне зростання та надання якіс-
них послуг; використання проєктного підходу у 
своїй діяльності, просування управління за допо-
могою проєктів у своїх організаціях [32]. 

Для успішного проходження процесів цифро-
візації на нашу думку, вкрай важливо підвищу-
вати рівень цифрових компетентностей на рівні 
закладів освіти, для того щоб можна всі перелічені 
вище технології та інструменти впроваджувати 
в життя громади. З даного питання є слушною 
думка О. В. Євсюкової про те, що одним із трендів 
на даний час є активне впровадження в діяльність 
органів місцевого самоврядування елементів сис-
теми цифрового урядування [33]. Позитивними 
сторонами цифрової спроможності територіаль-
ної громади можна відмітити підвищення рівня 
потенціалу громади, збереження статистичних 
даних, переймання досвіду успішних практик. 
Випускники таких закладів повинні стати осно-
вним майбутнім потенціалом для успішного роз-
витку громади. Також фахівцям місцевого само-
врядування слід проходити можливо додаткове 
навчання. «Методологічна складова розвивається 

в Україні значно повільніше, тому потрібно вкла-
дати час та зусилля у вибудовування аналітичної 
компетенції – бо вона стає необхідною для ухва-
лення управлінських рішень» [1].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Розглянуто сутність, технології та досвід 
використання обміну знаннями. Охарактеризо-
вано комплекс сучасного інструментарію обміну 
знаннями на місцевому рівні в умовах цифрових 
трансформацій, зокрема, Платформу обміну зна-
ннями, Портал спроможності громад, Портал 
державного реєстру виборців, Портал управління 
знаннями, Платформу Спільнота практик: сталий 
розвиток. Визначено, що застосування сучасного 
інструментарію обміну знаннями в умовах цифро-
вої трансформації громад сприятиме підвищенню 
професіоналізації управлінських кадрів та служ-
бовців, прийнятті якісних управлінських рішень 
на основі аналізу даних, професійній готовності 
до аналітичної діяльності, ефективній комунікації 
між суб’єктами муніципального управління і гро-
мадськістю, безперервному професійному зрос-
танні службовців місцевого самоврядування поза 
межами формальних навчальних закладів у формі 
віртуальних спільнот та інших форм самонавчання, 
напрацюванню потенціалу фаховості у сфері адво-
касі тощо. Вирішення широкого спектру питань 
завдяки використанню сучасного інструментарію 
в перспективі значною мірою уможливить фахову 
адаптацію в нових умовах професійного розвитку 
та сприятиме поліпшенню механізму обміну та 
трансляції знання, що в свою чергу призведе до 
консолідованого розвитку громади. При ефектив-
ному обміні знаннями підвищується продуктив-
ність праці, зменшуються витрати, забезпечується 
передача знання в умовах мінливої динаміки. Пер-
спективи подальших досліджень пов’язані з визна-
ченням умов формування та використання сучас-
ного інструментарію обміну знаннями в системі 
місцевого самоврядування.
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Koltun V. S., Galyas N. M. THE MANAGEMENT OF KNOWLEDGE EXCHANGE PROCESSES  
IN TERMS OF THE DIGITALIZATION OF COMMUNITIES

In this article, a search was made for modern ways of molding new tools to save the efficiency  
of the work of local government officials in the system of local self-government. It is indicated that in the 
minds of digital transformation communities there are three searches for new resources and technologies, tools  
for exchanging knowledge. It has been determined that for the achievement of the current exchange  
of knowledge, it is necessary to develop competencies, analytical, communicative and digital skills.

An analysis of the Westerns publications of recent studies on the subject of exchange of knowledge and 
the presentation of the algorithm of necessity of this culture was made; the most effective way to increase 
the possibilities for development in the exchange of knowledge; ways to transform the process of exchanging 
knowledge for part of the culture of the organization; ways to motivate the best staffs to share their knowledge; 
the need to trust that understanding of how knowledge will be won; designation of types of bars for the transfer 
of knowledge and factors for the exchange of knowledge.

It has been appointed that in order to exchange knowledge with a globally accessible tool, essential to 
create platforms, portals for the exchange of knowledge. As shown, the tools themselves can influence the 
effectiveness of the potential in the context of the exchange of knowledge, and they themselves can encourage the 
adaptation in the new minds of professional development and accept the fullness of the mechanism of exchange  
and transmission of knowledge. It has been shown that the concept of knowledge exchange is an effective 
way for the development of a consolidated society, and the culture of knowledge exchange, integrated  
in organizations through the knowledge management platform, can promote the competitiveness  
of the territorial community.

Key words: knowledge management, knowledge sharing, knowledge translation, public space, digitalization, 
territorial communities.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
І РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті розглянута категорія децентралізації державної влади і розвитку місцевого 
самоврядуванні в Україні. В процесі дослідження деталізовано дефініцію «децентралізація», 
розглянуто складові децентралізації, основні її завдання та етапи, висвітлені результати 
реформи децентралізації державної влади. Виокремленні основні проблеми процесу фор-
мування об’єднаних громад. Установлено, що за результатами реформи територіального 
устрою в Україні має бути сформовано три рівня місцевого самоврядування: область (або 
регіон), район і громада, що складається з декількох об’єднаних населених пунктів. На рівень 
громади мають бути передані повноваження згідно з її компетенцією за принципом субсиді-
арності. Серед них початкова і середня освіта, первинна медицина, житлово-комунальне гос-
подарство, будівництво, місцеві дороги, інфраструктура. Повноваження між трьома рів-
нями місцевого самоврядування мають бути чітко розмежовані. Виконавча влада перейде від 
місцевих адміністрацій до виконавчих комітетів місцевих рад, у той час як адміністратив-
ний контроль в рамках, окреслених Європейською хартією місцевого самоврядування, ляже 
на плечі префектів, які замінять голів обласних державних адміністрацій.

Метою належного врядування є не встановлення центральним органом державної влади 
(урядом) загальних цілей суспільного розвитку, а формування за сприянням уряду самодос-
татньої сфери вироблення управлінських рішень, заснованих на узгодженні суттєвих інтер-
есів громади і власних інститутів.

У свою чергу, процес реалізації реформи децентралізації створює низку потенційних 
викликів і ризиків у сфері соціокультурної політики, ефективного управління, розвитку ефек-
тивного політичного плюралізму в громадах, включаючи: посилення соціально-економічних 
диспропорцій; обмежений контроль за виборами; невиконання поточних зобов’язань; націо- 
нальні меншини; законодавчі питання; управління та компетентність; формування нової 
соціальної ідентичності; нечіткий розподіл повноважень.

Отже, децентралізація влади не є самоціллю, а виступає інституційною передумовою для 
становлення демократичного та ефективного публічного управління. 

Ключові слова: децентралізація, управління, розвиток, державна влада, місцеве самовря-
дування. 

Постановка проблеми. Потреба децентралі-
зації державного управління в Україні стоїть на 
порядку денному з перших років виникнення укра-
їнської державності. У вересні 1997 року Верховна 
Рада України ратифікувала Європейську хартію 
місцевого самоврядування, задекларувавши відда-
ність європейським стандартам управління. З тих 
пір різними урядами було зроблено декілька спроб 
провести необхідні реформи, але в силу різних при-
чин вони не увінчалися успіхом. Втілення в життя 
системних змін почалося відразу після зіткнень на 
Майдані і зміни уряду на початку 2014 року. 1 квітня 
2014 року Кабінетом Міністрів України було при-
йнято Концепцію реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади.

Розглядаючи проблему децентралізації в цілому, 
не можна не бачити, що розвиток і удосконалення 

механізму діяльності місцевого самоврядування 
являє собою найбільш рентабельний і вигідний 
внесок у створення і зміцнення громадянського 
суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання управління процесами децентралізації 
більш детально досліджено у працях, перш за 
все, зарубіжних авторів, оскільки реформи у різ-
них країнах мають тривалу історію. Важливими  
є праці Р. Масгрейва, У. Оутса, Ч. Тібу та ін. Укра-
їнські вчені в останні роки активно долучилися до 
вивчення процесів децентралізації та їх організа-
ційного забезпечення в Україні [1–5]. Незважа-
ючи на наявність сформованої нормативної бази, 
фахових розробок із проблем децентралізації, 
велика кількість питань залишається недостатньо 
дослідженими.
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Мета роботи полягає в дослідженні кон-
цептуальних основ і принципів управління 
процесом децентралізації державної влади  
і розвитку місцевого самоврядуванні в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Децентралізація – процес передачі повноважень 
і бюджетних надходжень від державних органів 
до органів місцевого самоврядування. За словами 
одного з ідеологів децентралізації Анатолія Тка-
чука, реформа, котра втілюється в Україні, є уні-
кально українською і не копіює досвіду будь-якої 
іншої країни. Вона має три складові:

– реформа територіальної організації влади;
– реформа місцевого самоврядування;
– реформа регіональної політики.
Основне завдання реформи – створити умови 

для розвитку громад та наблизити послуги до 
людей шляхом формування заможних громад, 
передачі більшої частини повноважень на базовий 
рівень управління та чіткого розмежування функ-
цій між рівнями управління, а також гарантувати 
належне ресурсне забезпечення місцевого само-
врядування. На першому етапі втілення реформи  
(до кінця 2014 року) Концепція передбачала: 
внесення необхідних змін до Конституції Укра-
їни; створення законодавчої бази для об’єднання 
громад; врегулювання нового адміністративно-
територіального устрою; надання фінансової 
підтримки щойно створеним громадам, чітке 
розмежування їх власних і делегованих повно-
важень; створення необхідних матеріальних, 
фінансових і організаційних умов для виконання 
цих повноважень.

На другому етапі (2015–2017 роки) планува-
лося уніфікувати стандарти надання послуг, реор-
ганізувати місцеву владу на новій територіальній 
основі, провести вибори та ін.

За результатами реформи територіального 
устрою в Україні має бути сформовано три рівня 
місцевого самоврядування: область (або регіон), 
район і громада, що складається з декількох 
об’єднаних населених пунктів. На рівень гро-
мади мають бути передані повноваження згідно 
з її компетенцією за принципом субсидіарності. 
Серед них початкова і середня освіта, первинна 
медицина, житлово-комунальне господарство, 
будівництво, місцеві дороги, інфраструктура. 
Повноваження між трьома рівнями місцевого 
самоврядування мають бути чітко розмежовані. 
Виконавча влада перейде від місцевих адміні-
страцій до виконавчих комітетів місцевих рад,  
 той час як адміністративний контроль в рамках, 
окреслених Європейською хартією місцевого 

самоврядування, ляже на плечі префектів, які 
замінять глав обласних державних адміністрацій.

Від самого початку реформа вийшла за часові 
рамки, визначені планом її втілення. Перша 
спроба внесення змін до Конституції до кінця 
2014 року виявилася невдалою: Верховна Рада 
не встигла розглянути до осінніх виборів зако-
нопроект, запропонований Президентом, і його 
було знято з розгляду. Законопроект, який регу-
лює об’єднання громад, пройшов перше читання 
влітку 2014 року, але прийнятий був тільки  
в лютому 2015-го. Також у лютому було прийнято 
закон «Про засади державної регіональної полі-
тики» [2] , яким закладено нові принципи форму-
вання регіональної політики.

Зовсім незаплановано першими змінами в зако- 
нодавстві стали зміни до Бюджетного і Податко-
вого кодексів, внесені новообраною Верховною 
Радою в кінці грудня 2014 року. Ці зміни зміц-
нили фінансову базу місцевого самоврядування  
і створили стимули для об’єднання громад. Згідно 
зі змінами, частина податків лишалася на міс-
цях, нові громади отримали можливість встанов-
лювати місцеві податки і регулювати їх ставки. 
Також було створено Державний фонд регіональ-
ного розвитку (ДФРР), а бюджети новостворених 
громад отримали можливість перейти на прямі 
відносини з державним бюджетом, тобто отриму-
вати бюджетні субвенції, минаючи місцеві дер-
жавні адміністрації.

Відповідно до закону «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», завершення 
процесу об’єднання громад очікувалося до черго-
вих місцевих виборів 2015 року. Воно мало бути 
добровільним, але на підставі перспективних 
планів, розроблених обласними адміністраціями, 
схвалених обласними радами та затверджених 
Кабінетом Міністрів. Ухвалення перспективних 
планів у деяких областях, а також друга спроба 
внесення змін до Конституції до місцевих вибо-
рів не відбулися через політичні причини. При-
значення виборів у деяких об’єднаних громадах 
заблокували обласні ради через надмірну політи-
зацію процесу [5].

Внесення змін до Конституції викликало зна-
чний спротив через випадкову або невипадкову 
прив’язку децентралізації до Мінського процесу. 
Саме передачу повноважень на базовий рівень 
державного управління українська влада проти-
ставила вимозі президента РФ В. Путіна запрова-
дити в Україні федеративну систему управління. 
В рамках Комплексу заходів щодо виконання 
Мінських угод, підписаного 12 лютого 2015 року, 
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Україна взяла на себе зобов’язання провести 
до кінця 2015 року децентралізацію з урахуван-
ням особливостей окремих районів Донецької 
та Луганської областей, узгоджених з представ-
никами цих районів. Цей пункт заходів наштов-
хнувся на значний спротив громадськості, що 
вилився в силове протистояння під стінами парла-
менту 31 серпня 2015 року, внаслідок якого заги-
нув один поліцейський. Це був день голосування 
за внесення змін у першому читанні.

Внаслідок цього внесення змін до Конституції 
було відкладено на невизначений термін. Незва-
жаючи на те, що виконавчі органи місцевих рад 
та інститут префектів так і не було сформовано, 
як це передбачала конституційна реформа, рефор-
мування місцевого самоврядування та об’єднання 
громад продовжилося.

Проблему заполітизованості процесу форму-
вання об’єднаних громад і призначення виборів  
у таких громадах, яка виникла через надання 
обласним радам повноважень щодо формування 
громад, було вирішено Законом України «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо органі-
зації проведення перших виборів депутатів місце-
вих рад та сільських, селищних, міських голів», що 
його було прийнято Верховною Радою 4 вересня 
2015 року та підписано Президентом того ж дня. 
Кабінетові Міністрів було надано повноваження 
формувати громади, а призначення виборів у ново-
створених громадах передано Центральній вибор-
чій комісії. Паралельно Верховна Рада продовжила 
роботу з розмежування повноважень різних рівнів 
самоврядування. За словами Віце-прем’єра Генна-
дія Зубка, станом на травень 2015 року потрібно 
було змінити ще близько 150 законів [1].

Перші в історії України вибори в 159 об’єднаних 
громадах відбулися 25 жовтня 2015 року, в день про-
ведення чергових місцевих виборів. За перші вісім 
місяців 2016 року вибори пройшли ще в 25 грома-
дах. Після проведення виборів в об’єднаних гро-
мадах в грудні 2016 року, в Україні має з’явитися 
367 об’єднаних громад [2].

Об’єднання відкриває шлях до використання 
ресурсів Державного фонду регіонального розвит- 
ку. Згідно із законом він становить 1% від про-
гнозованого обсягу доходів державного бюджету 
України. Новоутворені громади також отримують 
право на субвенцію на формування власної інф-
раструктури. У 2016 році на такі цілі було виді-
лено 1 мільярд гривень. У проекті держбюджету 
на 2017 рік ця сума залишилася без змін.

Загалом експерти стверджують, що децентра-
лізація в Україні, хоча і не слідує початковому 

плану, просувається швидше, ніж в інших країнах, 
які цей шлях вже пройшли. За словами Прем’єр 
міністра Володимира Гройсмана, реформа децен-
тралізації залишається пріоритетним напрямом 
діяльності уряду в 2017 році [3].

У свою чергу, процес реалізації реформи децен-
тралізації створює низку потенційних викликів  
і ризиків у сфері соціокультурної політики, ефек-
тивного управління, розвитку ефективного полі-
тичного плюралізму в громадах, включаючи: 
посилення соціально-економічних диспропорцій; 
обмежений контроль за виборами; невиконання 
поточних зобов’язань; національні меншини; 
законодавчі питання; управління та компетент-
ність; формування нової соціальної ідентичності; 
нечіткий розподіл повноважень.

Децентралізація влади не є самоціллю, а висту-
пає інституційною передумовою для становлення 
демократичного та ефективного публічного управ-
ління. Останнім часом в Україні осягнення цього 
факту набуває все більшого поширення разом 
із усвідомленням того, що публічне врядування 
починається в громадах, селах і містах, а місцеве 
самоврядування забезпечує основу належного вря-
дування.

Своєрідним гаслом цього концепту став вираз 
«from Government to Governance» (від урядового 
управління до управління публічного), який озна-
менував перехід до переважно децентралізованих 
інститутів (мереж), в яких держава, бізнес і грома-
дянське суспільство співпрацюють в процесі здій-
снення власних повноважень. І якщо Government 
(уряд як сукупність адміністративних органів) 
передбачав диференціацію, з одного боку, вико-
навців – державних службовців, а з іншого – полі-
тичного керівництва, то Governance базується на 
збалансованому діалозі між урядом,політичними, 
економічними і соціальними інституціями та пред-
ставникамиорганізованої громадськості, тобто 
інститутами громадянського суспільства [1].  
Ця модель інтеракції фокусується на партнерських 
відносинах, за якими політики ухвалюють рішення, 
а державні службовці виконують їх виключно 
разом із зацікавленими представниками громад-
ськості. Очевидно, що реалізація цього принципу 
вимагає активної позиції суспільних політичних 
партій, громадських організацій, засобів масової 
інформації, бізнесу, інших груп впливу.

Метою належного врядування є не встанов-
лення центральним органом державної влади 
(урядом) загальних цілей суспільного розвитку, 
а формування за сприянням уряду самодостат-
ньої сфери вироблення управлінських рішень, 
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заснованих на узгодженні суттєвих інтересів 
громади і власних інститутів. Децентралізація 
влади може створити сприятливі просторові та 
часові умови для такої взаємовигідної інтеракції. 
Ступінь результативності та ефективності нової 
моделі публічного управління визначає критерії 
успішності у впровадженні децентралізації влади 
на засадах належного врядування, й навпаки. 
Суб’єктами прийняття управлінських рішень 
перш за все, є уряд, громадянське суспільство, 
бізнес та ЗМІ. Їхні рішення безперечно впливають 
на населення країни.

Оскільки «децентралізація» є одним із важли-
вих компонентів демократичних реформ, сприяє 
прозорості у діяльності влади, то можемо кон-
статувати, що традиційно усталений погляд на 
децентралізацію як на процес, за якого в рамках 
централізованої держави утворюються самостійні 
одиниці, що є носіями місцевого самоврядування 
(громади), потребує вироблення нових підходів до 
аналізу його змісту. На сьогодні необхідною умо-
вою стабільного розвитку суспільства та ефек-
тивного функціонування держави є забезпечення 
балансу загальнодержавних інтересів не лише  
з інтересами територіальних громад, а й коопе-
рація та координація цих інтересів на різних рів-
нях виконавчої влади. Досить важливо розрізняти 
типи децентралізації, оскільки вони мають різні 
специфічні характеристики, політичне значення  
і обумовлюють досягнення успіху.

Існує три типи децентралізації: політична, 
адміністративна і фіскальна, а також три основні 
форми (як зазначають окремі науковці) децентра-
лізації – деконцентрація, деволюція і делегування.

Політична децентралізація – це, по-перше, 
передача владних повноважень органам влади на 
рівень управління, який нижчий центрального; 
по-друге, спільна розробка і реалізація політики 
шляхом залучення зацікавлених сторін. Політична 
децентралізація проявляється шляхом деволюції.

Політична децентралізація часто потребує кон-
ституційних чи визначених законами реформ, роз-
виток політичних партій, посилення законодавства, 
створення місцевих політичних одиниць і підтримки 
ініціатив та інтересів громадських груп.

Фіскальна децентралізація – це делегування 
фінансових ресурсів та повноважень, формування 
дохідної частини бюджету [3]. Вона передає міс-
цевим органам влади, приватним підприємствам 
фінансові засоби, повноваження збирати місцеві 
податки, а також право визначати видатки місце-
вих бюджетів з метою виконання ними децентра-
лізованих функцій.

Адміністративна децентралізація спрямована 
на делегування владних повноважень стосовно 
процесу розробки і прийняття рішень, ресурсів 
і повноважень для надання державних послуг у 
визначених сферах з центрального до нижчих рів-
нів влади, галузевих управлінь підвідомчих цен-
тральним органам влади, агенцій [3].

Адміністративна децентралізація стосується пере- 
розподілу владних повноважень, фінансових ресур- 
сів і відповідальності щодо здійснення планування, 
фінансування і управління визначених державних 
функцій від центрального уряду і його органів до 
відповідних галузевих одиниць місцевих органів 
влади, підпорядкованим одиницям на всіх рівнях 
державного управління, напівавтономним дер-
жавним органам влади, або регіональним органам 
влади, або асоціаціям (акціонерним товариствам), 
а також регіональним чи функціональним органам 
влади в межах визначеної території [2, c. 62].

Існує два шляхи здійснення адміністративної 
децентралізації: через такі форми як деконцентра-
цію і делегування. Деконцентрація – вважається 
самою слабкою формою децентралізації і найчас-
тіше застосовується в унітарних державах. Вона 
включає в себе перерозподіл повноважень щодо 
процесу ухвалення рішень, фінансові і управлінські 
повноваження, а також відповідальність поміж різ-
них рівнів центральних органів виконавчої влади.

Делегування – це фактично компромісна 
модель децентралізації, яка знаходиться посеред-
ині між передачею повноважень та силою децен-
тралізації. У цьому випадку органам місцевого 
самоврядування (не мережі органів центральної 
влади) передаються на виконання певні державні 
функції, в той час як органи центральної влади 
проводять певний контроль за виконанням задач 
та, як правило, мають виділяти кошти з держав-
ного бюджету для виконання цих завдань та пере-
давати їх до органів місцевого самоврядування.

Деволюція є прикладом найбільш заверше-
ної форми децентралізації та може набувати різ-
них форм, але в основі її ідеї лежить збільшення 
повноважень на користь органів місцевого само-
врядування. Ціллю деволюції є посилення органів 
місцевого самоврядування на користь місцевих 
громадян, таким чином сприяючи процесу демо-
кратизації суспільства. Ця модель, без заперечень, 
є виграшною для місцевих автономій і передбачає 
наявність спроможного та відповідального місце-
вого самоврядування.

Висновки. Отже, держава може здійснювати 
децентралізацію влади в інтересах населення, на 
підставі закону, передаючи частину повноважень 
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органів виконавчої влади органам місцевого само-
врядування. Децентралізація повноважень має 
відбуватись із урахуванням принципу субсидіар-
ності, тобто таким чином, щоб передавати повно-
важення на максимально близький до громадя-
нина рівень управління, який при цьому здатний 
виконати це повноваження ефективніше, ніж інші 
органи.

Передаючи повноваження від органів виконав-
чої влади чи органів місцевого самоврядування 
більш високого рівня адміністративно-терито-
ріального устрою на більш низький рівень, має 
бути забезпечено передачу необхідних для цього 
ресурсів і надано право органу місцевого само-
врядування приймати рішення щодо переданих 
повноважень виходячи із місцевих особливостей. 
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Popadinec I. R. MANAGEMENT OF THE PROCESS OF DECENTRALIZATION  
OF STATE AUTHORITY AND DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE

The article considers the category of decentralization of state power and development of local self-
government in Ukraine. In the course of the research the definition of «decentralization» is detailed,  
the components of decentralization, its main tasks and stages are considered, the results of the decentralization 
reform of the state power are covered. The main problems of the process of forming united communities are 
singled out. It is established that as a result of the reform of the territorial organization in Ukraine, three levels 
of local self-government should be formed: oblast (or region), rayon and community, which consists of several 
united settlements. Powers should be delegated to the community level in accordance with its competence 
on a subsidiary basis. Among them are primary and secondary education, primary medicine, housing  
and communal services, construction, local roads, infrastructure. Powers between the three levels of local 
self-government must be clearly delineated. The executive will pass from local administrations to the executive 
committees of local councils, while administrative control within the framework outlined in the European 
Charter of Local Self-Government will fall on the shoulders of prefects, who will replace the heads of regional 
state administrations.

The purpose of good governance is not to establish the general goals of social development by the central 
body of state power (government), but to form, with the assistance of the government, a self-sufficient sphere 
of management decisions based on reconciling the essential interests of the community and its own institutions.

In turn, the process of decentralization reform creates a number of potential challenges and risks in the 
field of socio-cultural policy, effective governance, development of effective political pluralism in communities, 
including: increasing socio-economic disparities; limited election control; non-fulfillment of current 
obligations; National minorities; legislative issues; management and competence; formation of a new social 
identity; fuzzy division of powers.

Thus, the decentralization of power is not an end in itself, but an institutional prerequisite for the 
establishment of democratic and effective public administration.

Key words: decentralization, management, development, state power, local self-government.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 
ПОРЯДКУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ

У статті розглянуто організаційно-правові основи охорони громадського порядку і забез-
печення громадської безпеки під час проведенні спортивно-масових заходів. Зазначено, що 
ситуація, яка склалася на даний час в сучасному світі, ставить перед силовими структурами 
розвинених країн складне завдання щодо забезпечення громадської безпеки. Особливості, 
властиві деяким соціальним явищам, які набули широкої поширеності внаслідок дії низки чин-
ників, і навіть протиправна поведінка окремих громадян у місцях масового скупчення остан-
німи роками надають негативний вплив на стан громадського порядку та внутрішньої без-
пеки країни. Для вирішення проблем, що виникають під час організації охорони громадського 
порядку та забезпечення громадської безпеки в період проведення спортивно-масових заходів, 
залучаються служби та підрозділи Національної поліції, Національної гвардії України, Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуацій, представники органів місцевого самовряду-
вання, а також представники самого спортивно-масового заходу. Визначено, що проведення 
спортивно-масових заходів як правило складається з трьох етапів: підготовчого, практич-
ного та заключного. Підготовчий етап включає визначення усіх необхідних умов для розробки 
плану залучення сил та засобів які будуть задіяні під час охорони громадського порядку та 
забезпечення громадської безпеки на період проведення спортивно-масового заходу. Практич-
ний етап охоплює дії нарядів та груп і керування ними безпосередньо при проведенні спор-
тивно-масового заходу. У цей період служба нарядів та груп з охорони громадського порядку 
організовується в районі проведення масового заходу та на прилеглій території. Заключний 
етап здійснюється шляхом: згортання сил і засобів та зосередження їх у визначених пунктах 
збору; перевірки наявності особового складу, транспортних засобів, спеціальних та інших 
засобів; підбиття підсумків несення служби старшим оперативним начальником (старшим 
зони, сектору, дільниці); руху до пункту постійної (тимчасової) дислокації. 

Ключові слова: охорона громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, спор-
тивно-масовий захід, Національна поліція, Національна гвардія України, громадяни.

Постановка проблеми. Ситуація, яка скла-
лася на даний час в сучасному світі, ставить перед 
силовими структурами розвинених країн складне 
завдання щодо забезпечення громадської без-
пеки. Особливості, властиві деяким соціальним 
явищам, які набули широкої поширеності вна-
слідок дії низки чинників, і навіть протиправне 
поведінка окремих громадян у місцях масового 
скупчення останніми роками надають негативний 
вплив на стан громадського порядку та внутріш-
ньої безпеки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням у сфері даної проблематики при-
свячено певну кількість робіт, а саме: в науковій 
праці [1, с. 205] визначено особливості діяльності 
суб’єктів охорони громадського порядку під час 
проведення в Україні фінальної частини чемпіо-
нату Європи 2012 р. з футболу; в роботі [2, с. 279] 
визначено функції організації охорони громад-
ського порядку та охарактеризовано діяльність 
органів внутрішніх справ у цій сфері; в науковій 
праці [3, с. 82] проаналізовано стан законодав-
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ства, що містить положення з питань взаємодії 
органів і підрозділів Національної поліції з орга-
нами місцевого самоврядування у сфері забезпе-
чення публічної безпеки і порядку. Обґрунтовано 
основні напрями вдосконалення правової основи 
взаємодії цих органів у зазначеній сфері. 

Щодо аспекту організаційно-правових основи 
охорони громадського порядку та забезпечення 
громадської безпеки під час проведенні спортивно-
масових заходів, можна сказати наступне, що в 
цьому напрямку потрібно доопрацювати не лише 
теоретичні основи, а й законодавчу складову. 

Постановка завдання. Визначення орга-
нізаційно-правових особливостей діяльності 
суб’єктів охорони громадського порядку та забез-
печення громадської безпеки під час проведення 
спортивно-масових заходів.

Виклад основного матеріалу. Для вирішення 
проблем, що виникають під час організації охорони 
громадського порядку та забезпечення громадської 
безпеки в період проведення масових заходів, при-
ймають участь відповідна кількість різних суб’єктів, 
і зокрема служби та підрозділи Національної полі-
ції [4], Національної гвардії України [5] та Держав-
ної служби України з надзвичайних ситуацій [6]. 
Ці питання вимагають від вищевказаних суб’єктів 
ретельної підготовки. У відповідності до Конститу-
ції України [7, ст. 39] громадяни мають право зби-
ратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, 
походи і демонстрації, про проведення яких завчасно 
сповіщаються органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування. Кожному громадянину 
гарантується право на свободу думки і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань. Під 
час масових заходів громадянам гарантується осо-
биста безпека. Отже комплекс заходів з охорони 
громадського порядку (ОГП) під час проведення 
масових заходів які проводяться органами держав-
ної влади, Національною поліцією (НП), підрозді-
лами Національної гвардії України (НГУ), виступає 
гарантом реалізації для громадян та громадських 
організацій їх конституційних прав і свобод. Прове-
дення спортивно-масових заходів як правило скла-
дається з наступних етапів: підготовчого, практич-
ного та заключного. 

1. Підготовчий етап. У разі позитивного рішення 
на проведення спортивно-масового заходу (СМЗ) 
надсилається повідомлення керівнику НП, яке роз-
глядається спільно з компетентними органами. 
В такому разі повинні бути витримані наступні 
умови: 

– відомості, хто надіслав повідомлення; 
– строки подання та розгляду повідомлення; 

– відомості про учасників та місце проведення 
СМЗ;

– запланована кількість учасників; 
– характеристики місця проведення СМЗ; 
– своєчасне надання ініціаторами СМЗ керів-

нику НП: 1) плану проведення заходу; 2) списку 
учасників які займаються розпорядчими функці-
ями та їх дані. Під час надходження інформації 
про можливість вибуху або провокаційних дій, 
вживаються заходи з метою зміни часу, місця 
проведення, а також можливості заборони прове-
дення СМЗ.

Одним із перших пунктів роботи керівника 
органу НП вважається своєчасне проведення 
рекогносцировки місця проведення СМЗ. 

Вирішення таких питань, як визначення кор-
донів зони проведення, завдання групам опера-
тивного шикування, обмеження дорожнього руху 
мають здійснюватися разом з представниками 
інших уповноважених органів та відомств. Також 
потрібно проводити обстеження місця проведення 
СМЗ на рахунок вибухонебезпечних пристроїв, 
запобігати обставинам, що сприяють вчиненню 
правопорушень глядачами та уболівальниками. 
Для організації ОГП та забезпечення громадської 
безпеки (ЗГБ) під час проведення СМЗ, врахову-
ючи дані про час, кількість учасників, місце, стан 
оперативної обстановки (ОО) в місті та області  
та розробити план залучення сил та засобів визна-
чених силових структур [8]. 

В плані, що відпрацьовується, зазначається: 
– час, місце, запланована кількість учасників;
– межі оточення, контрольно-пропускні пунк- 

ти (КПП);
– режим роботи громадського транспорту  

та інших об’єктів;
– сили та засоби груп оперативного шику-

вання, їх знаходження, організація взаємодії;
– обов’язки військових (поліцейських) наря-

дів на місцях несення служби;
– використання загороджень, технічних засо-

бів та гучномовців. 
Цей план розробляється визначеними особами 

у відповідності до запиту керівника органу НП  
з метою оперативного управління силами та засо-
бами, що залучаються для ОГП та ЗГБ [9]. Для 
координації вище зазначених дій як правило ство-
рюється оперативний (координаційний) штаб (ОШ). 

До складу ОШ повинні входити представники 
органу влади на місцях, адміністрації міста або 
області, прокуратури, поліції, Національної гвардії 
України, представники Державної служби Укра-
їни з надзвичайних ситуацій, а також організатори 
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СМЗ. В ОШ створюються групи: з ОГП, протипо-
жежної безпеки, медичного, тилового забезпечення 
та інші. Отже, на підготовчому етапі організації 
ОГП та ЗГБ під час проведення СМЗ у підрозділах 
МВС та НГУ проводяться наступні заходи: 

– визначається характер та особливості заходу;
– здійснюється рекогносцировка місцевості  

в ході якої особлива увага звертається на вияв-
лення сторонніх предметів, що можуть бути вико-
ристані як знаряддя для нанесення тілесних ушко-
джень їх учасникам та стороннім особам, протидії 
поліції та військовослужбовцям НГУ;

– проводиться моніторинг та оцінка ОО;
– розроблюється план залучення сил і засобів;
– проводяться координаційні наради інструк-

тивного характеру з використанням схеми терито-
рії (за наявності) роз’яснюється програма масо-
вого заходу, уточнюються зони, дільниці, сектори, 
напрямки, маршрути руху громадян і стоянки 
транспорту, розміщення сил і засобів, які залучені 
до виконання завдань служби, медичних пунктів 
(закладів, установ), санітарних вузлів. Особлива 
увага особового складу звертається на дотри-
мання культури та етичних норм поведінки під 
час спілкування з громадянами, при забезпеченні 
громадського порядку під час проведення СМЗ, 
націлення кожного на витримку, уникання прово-
кацій, готовність до дій у разі ускладнення опера-
тивної обстановки. Особовому складу доводяться: 
завдання, порядок та особливості його виконання, 
оперативна обстановка в місці виконання завдань;

– вирішуються питання організації взаємодії 
всіх залучених органів та підрозділів;

– проводяться спільні тренування всіх підроз-
ділів та груп;

– проводиться підготовка особового складу, тех-
нічних засобів які залучаються до несення служби.

2. Практичний етап. Охоплює дії нарядів та 
груп і керування ними безпосередньо при прове-
денні СМЗ. У цей період служба нарядів та груп 
з ОГП організовується в районі проведення масо-
вого заходу та на прилеглій території. Під час про-
ведення заходу всі залучені підрозділи та суб’єкти 
виконують завдання в умовах масовості громадян, 
тому до них висуваються певні вимоги. Під час 
несення служби наряди та групи повинні прояв-
ляти пильність з метою дотримання законності та 
порядку. Заходи, що вживаються особовим скла-
дом груп та нарядів під час ОГП та ЗГБ повинні 
бути спрямовані на запобігання правопорушень, 
що можуть бути вчинені на СМЗ. Також увага 
приділяється розпиванню спиртних напоїв, недо-
пущення на територію проведення СМЗ осіб які 

перебувають в стані наркотичного або алкоголь-
ного сп’яніння, вилученню предметів забороне-
них для використання під час проведення СМЗ. 
Обов’язково проводиться відео фіксація всіх 
подій, що відбуваються під час заходу. Важливим 
тактичним прийомом який дозволяє ідентифіку-
вати осіб які порушують встановлений режим та 
порядок на СМЗ є спостереження. Метод переко-
нання застосовується до осіб, які вчиняють пра-
вопорушення, що не створюють загрози життю 
та здоров’ю присутніх. У разі неадекватної реак-
ції осіб на зауваження та переконання щодо від-
новлення порядку особовий склад НП та НГУ 
повинен застосувати адміністративно-запобіжні 
заходи. У разі скоєння особами протиправних дій 
може проводитись їх затримання.

Однією з основних умов успішного виконання 
завдань з ОГП та ЗГБ під час проведення СМЗ  
є завчасне прибуття керівника ОШ (старшого опе-
ративного начальника) разом зі своїм особовим 
складом на місце проведення. 

По прибуттю на місце проведення керівник 
ОШ (старший оперативний начальника) прово-
дить наступні заходи: 

– приймає доповідь від старших нарядів, які 
несуть службу на об’єкті;

– проводить інструктаж залученого особо-
вого складу;

– особисто проводить контроль розстановки 
сил та засобів на рубежах, постах, об’єктах;

– повторно оглядає місце проведення СМЗ  
в присутності кінолога з собакою;

– перевіряє організацію взаємодії та зв’язку. 
3. Заключний етап. Після завершення СМЗ, як 

правило, потрібно виконати наступні заходи [10]: 
– згортання сил і засобів та зосередження їх  

у визначених пунктах збору;
– перевірки наявності особового складу, тран-

спортних засобів, спеціальних та інших засобів;
– зняття встановлених режимних обмежень;
– підбиття підсумків несення служби стар-

шим оперативним начальником (старшим зони, 
сектору, дільниці);

– рух до пункту постійної (тимчасової) дис-
локації.

За результатами складається відповідний звіт 
та вносяться пропозиції щодо подальшого вдо-
сконалення системи ОГП та ЗГБ під час прове-
дення СМЗ. 

Висновки. Таким чином, в період проведення 
спортивно-масових заходів потрібне і необхідне 
залучення визначених правовим полем органів, 
структур та підрозділів з метою реалізації захисту 
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прав, свобод, волевиявлення громадян під час 
проведення заходу. На теперішній час масові 
заходи проводяться постійно не оминаючи сфери 
суспільного життя такі як, політика, культура, еко-
номіка та інші. Зазначим, що значна їх кількість 
має на меті реалізацію громадянами своїх прав, 
але під час їх проведення можуть виникати проти-

законні діяння, які за певних обставинах можуть 
перерости у злочини або масові заворушення. 
Тому процес проведення заходів вимагає ретель-
ної практичної та правової підготовки суб’єктів 
правоохоронної діяльності, о крім цього є потреба 
врегулювання процесу проведення спортивно-
масових заходів у вигляді закону.
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Holovan О. М. ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS OF PROTECTION OF PUBLIC ORDER 
AND ENFORCEMENT OF PUBLIC SAFETY DURING SPORTS AND MASS EVENTS

The article considers the organizational and legal basis for the protection of public order and public safety 
during sports events. It is noted that the current situation in the modern world poses a difficult task for the security 
forces of developed countries to ensure public safety. Peculiarities of some social phenomena, which have become 
widespread due to a number of factors, as well as illegal behavior of individual citizens in crowded places in recent 
years have a negative impact on public order and internal security. Services and subdivisions of the National Police, 
the National Guard of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, representatives of local authorities, as well 
as representatives of sports organization are involved in solving problems arising during the organization of public 
order protection and ensuring public safety during sports events. It is determined that the organization of sports 
events usually consists of three stages: preparatory, practical and final. The preparatory stage includes the definition 
of all necessary conditions for the development of a plan to involve forces and resources in the protection of public 
order and public safety for the period of the sports event. The practical stage covers the actions of squads and 
groups and their management directly during the sports event. During this period, the service of squads and groups 
for the protection of public order is organized in the area of the mass event and in the surrounding area. The final 
stage is carried out by: gathering forces and resources and concentrating them in certain assembly points; checking 
the availability of personnel, vehicles, special and other assets; summarizing the results of operation by the senior 
operational chief (senior of the zone, sector, section); movement to the place of permanent (temporary) deployment.

Key words: protection of public order, ensuring public safety, sports event, the National Police, the National 
Guard of Ukraine, citizens.
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