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Даміров Н.Р.
Міжрегіональна Академія управління персоналом

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ 
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ

У статті проаналізовані наукових підходів до проблеми реформування системи публічного 
управління в умовах військових конфліктів. Зазначено, що реформування системи публічного 
управління на Україні є ключовим чинником модернізації управлінської діяльності. Сьогодні 
стає очевидним, що без підвищення соціальної ефективності та результативності публіч-
ного управління неможливо побудувати сучасну економіку, сформувати справедливі суспільні 
відносини, вийти на новий рівень якості життя населення, домогтися покращенню міжна-
родного іміджу. На нашу думку, при реформуванні системи публічного управління в умовах 
воєнного часу потрібно врахувати наступні аспекти: удосконалення кадрового потенці-
алу системи публічного управління, що передбачає оновлення знань державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування щодо прийняття та реалізації управлінських 
рішень в умовах війни, основні засади реалізації посадових функцій в умовах небезпеки та 
надзвичайних ситуаціях, постійне підвищення кваліфікації щодо забезпечення інформаційної 
безпеки на робочому місці та в органів публічного управління; формування дієвих механіз-
мів забезпечення інформаційної безпеки в умовах воєнних дій. Це передбачає не лише широку 
роз’яснювальну роботу щодо діяльності Президента, Уряду, Парламенту, органів державної 
влади, а й формування ефективного зворотного зв’язку з інститутами громадянського сус-
пільства. А також підготовку професійних фахівців з питання забезпечення кібербезпеки; 
формування засад запровадження цифровізації в систему публічного управління, в усі сфери 
життєдіяльності суспільства. Це передбачається проведення аудиту надання послуг орга-
нами державної влади та місцевого самоврядування та максимально швидко перевести їх у 
надання послуг онлайн. Передбачити системи ідентифікації людини та спрощення процедур 
подання заявок на отримання документів, дозволів тощо; скорочення кількості органів вико-
навчої влади з урахуванням пріоритетних завдань та функцій держави, які вона виконує саме 
у воєнний час; формування системи експертно-аналітичних хабів при Президентові України, 
Уряді України, центральних органів виконавчої влади з числа фахових науковців з метою здій-
снення форсайт-досліджень у певних галузях в період воєнних дій та надзвичайних ситуаціях; 
формування нормативно-правових документів з метою оптимізації процесів євроінтеграції 
України; формування та запровадження проведення щорічного оцінювання ефективності 
діяльності органів державної влади, що передбачає розробку та реалізацію механізмів оціню-
вання ефективності діяльності органів державної влади.

Ключові слова: публічне управління, реформування, модернізація, удосконалення системи 
публічної служби, цифровізація публічного управління, інформаційна безпека. 

Постановка проблеми. Ефективна взаємодія 
влади та суспільства – необхідна умова політич-
ної стабільності та процвітання будь-якої країни. 
Ключові питання, що виникають у процесі цих 
взаємовідносин, не в змозі вирішити без під-
тримки суспільства, а суспільство не може вирі-
шити їх без підтримки влади. Жодну реформу не 
можна здійснити лише силами бюрократії. У той 

же час, без участі держави суспільство не здатне 
провести необхідні йому реформи: для цього 
потрібні адміністративні, владний ресурс, а також 
матеріальні кошти, які одержують від податків, 
якими розпоряджається держава. 

На сьогоднішній день реформування публіч-
ного управління в Україні визначено вимогами 
самого життя, так воєнний час, повномасштабне 
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вторгнення росії на територію України, а також 
глобалізаційні виклики, пов’язані з економічною, 
екологічною та продовольчою безпеками та ін. 
вимагають від системи публічного управління 
забезпечення населення країни не лише послу-
гами, а й якісною інформацією, безпековими умо-
вами проживання. 

Суть реформування полягає у реорганізації 
влади та створенні умов для вільного у суспіль-
ному розвиткові з урахуванням забезпечення без-
пеки населення. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми реформування системи публіч-
ного управління, основних моделей публічного 
управління, розвиток та реформування процесів 
публічного розвитку, запровадження інновацій 
в систему публічного управління, раціоналіза-
ція процесів публічного управління аналізують 
громадські діячі, політики, політологи, юристи, 
економісти, фахівці з державного управління, у 
тому числі: І. Аль-Атті, О. Амосов , О. Антонова, 
А. Білоус, Ю. Битяк, О. Борисенко, К. Ващенко, 
Н.Гавкалова, Н. Гончарук, Ю. Ковбасюк, О. Пар-
хоменко-Куцевіл, С. Серьогін, І. Сурай, Ю. Сур-
мін, О. Суший, І. Тютюник та ін. Разом з тим, 
відсутні системні дослідження питання рефор-
мування системи публічного управління в умовах 
військових конфліктів.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є систематизація науко-
вих підходів до проблеми реформування системи 
публічного управління в умовах військових кон-
фліктів.

Виклад основного матеріалу. 
Реформування системи публічного управління 

на Україні є ключовим чинником модернізації 
управлінської діяльності. Сьогодні стає очевид-
ним, що без підвищення соціальної ефективності 
та результативності публічного управління 
неможливо побудувати сучасну економіку, сфор-
мувати справедливі суспільні відносини, вийти на 
новий рівень якості життя населення, домогтися 
покращенню міжнародного іміджу.

Водночас слід наголосити, що проблеми 
реформування публічного управління аналізу-
ються саме в період фінансових, економічних 
криз і мало приділяють увагу аналізу цієї про-
блеми з точки зору надзвичайних ситуаціях та у 
період воєнного часу.

На даний час існує безліч підходів до вирі-
шення проблем, пов'язаних із реформуванням 
системи публічного управління, необхідність і 
значення якого вже ніхто не заперечує. Напри-

клад, має місце теорія сервісної адміністративної 
влади. Головна ідея цієї реформи в галузі адмі-
ністративного устрою полягає у чіткому поділі 
так званих «стратегічних» функцій (здійснюють 
органи державної влади) та «оперативних» вико-
навчих функцій (функції з надання послуг насе-
ленню, які здійснюються іншими спеціальними 
державними установами, як правило, на основі 
самоокупності). Це головна ідея публічного 
менеджменту. Іншими словами, система публіч-
ного управління в цілому трансформується від 
переважно командно-адміністративних методів до 
переважно економічних. У результаті традиційна 
бюрократична система управління поступово 
заміщується новою, яка містить елементи ринко-
вих механізмів. Відкритість установ публічного 
управління починає плідно поєднуватися з орієн-
тацією на споживача. Громадянин кваліфікується 
як споживач послуг, що надаються державними 
установами та відомствами, і у зв'язку з цим вся 
діяльність конкретних державних установ роз-
глядається через призму задоволення потреб та 
конкретних запитів споживача. Джерелом успіху 
роботи державної установи стає виконання додат-
кових функцій та розвиток нетрадиційних видів 
обслуговування.

У сучасній теорії виділяються три основні під-
ходи до формування основних принципів та кри-
теріїв публічного управління: менеджерський, 
правовий та політичний [1].

Відповідно до особливостей менеджерського 
підходу, основними критеріями успішності 
публічного управління є економічна ефективність 
та результативність діяльності, які визначаються 
шляхом вимірювання витрат на отриманий резуль-
тат. Основне завдання при такому підході зво-
диться до пошуків варіантів діяльності, здатних 
забезпечити максимальний результат за певних 
наявних ресурсів. По суті, публічне управління в 
рамках даної парадигми зводиться до державного 
менеджменту і є чимось середнім між публічним 
управлінням і державним регулюванням.

Відповідно до правового підходу основною 
метою публічного управління є забезпечення 
законності, дотримання прав громадян, верховен-
ства правових норм. Конституція і закон є для дер-
жавного службовця пріоритетом вищого порядку, 
ніж розпорядження та вказівки свого керівництва, 
ніж економічна вигода чи результат діяльності [1].

При використанні політичного підходу осно-
вним принципом та цінністю публічного управ-
ління стає прагнення втілити волю народу, мак-
симально висловити та задовольнити суспільні 
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інтереси та потреби населення. Орієнтація на 
національний інтерес, як його розуміють «пред-
ставники народу», політична підзвітність керівних 
кадрів «знизу догори», розширення суспільного 
діалогу з основних питань суспільного розвитку 
є ключовими характеристиками та особливостями 
публічного управління у рамках цього підходу [1].

Основною вимогою до нової базової моделі 
системи публічного управління є забезпечення 
дотримання принципу системності та координації 
вчинення тих чи інших дій та заходів, оскільки їх 
відсутність або нехтування призводить до проявів 
хаотичності, непослідовності або навіть передчас-
ності, що порушує цілісність, стабільність та очі-
кувану результативність функціонування системи 
публічного управління й адміністрування, тобто 
до того, що ми спостерігаємо саме сьогодні [2].

Деякі вчені звертають увагу на реформування 
системи публічного управління України з ураху-
ванням Європейських інтеграційних процесів. 

Так, О. Шевченко та М. Коваленко зазначають, 
що питання необхідності наближення вітчиз-
няного публічного управління до європейських 
стандартів перебувало у центрі уваги найви-
щих інститутів влади та громадськості протягом 
останніх років. У країнах Європейського Союзу 
врядування визначається як низка правил, про-
цесів та норм поведінки, що стосуються способу 
реалізації владних повноважень, особливо щодо 
питань забезпечення їх відкритості, участі гро-
мадськості, підзвітності, ефективності та коорди-
нованості дій [3].

Окремо стоїть питання формування корпо-
ративної культури як однієї з умов ефективного 
реформування системи публічного управління. 

Все частіше у питанні про реформування 
публічного управління науковці звертають увагу 
на термін «корпоративна культура органу влади». 
Адже, незалежно від загальних принципів побу-
дови діяльності органів публічного управління, 
поставлених перед ними завдань, усе ж таки 
кожен окремо взятий орган державної влади має 
свій, властивий лише йому, внутрішній органі-
заційний стиль. У кожного з них існують своя 
філософія, особливі методи вирішення проблем 
та прийняття рішень, своя ділова практика, свій 
кодекс цінностей, а також особлива система вну-
трішніх взаємин. І саме корпоративна культура 
найповніше висловлює так званий дух корпора-
тивної організації органів публічного управління.

Корпоративна культура є продуктом внутріш-
ніх соціальних сил, є взаємозалежна система 
цінностей і норм поведінки людей. Як правило, 

вона оцінюється такими критеріями як здатність 
залучати талановитих людей, раціональність та 
якість системи оплати праці, навички персоналу 
та плинність кадрів. Змінюючи та вдосконалюючи 
всі організаційні схеми, дуже складно змінити гли-
боко усталені норми корпоративної культури того 
чи іншого органу державної влади. Це пов'язано 
із обережним, а часом і ворожим ставленням 
людей до інновацій, небажанням запозичувати та 
застосовувати інноваційний досвід, призначен-
ням на керівні посади фахівців, які надають біль-
шого значення організаційній структурі органу 
управління, системі контролю за персоналом, ніж 
загальному баченню, стратегії, заходам заохо-
чення та стимулювання, створенню корпоратив-
ної культури [4].

Важливою проблемою щодо реформування 
системи публічного управління є раціоналізація 
кадрового потенціалу публічного управління з 
урахуванням завдань та функцій, які стоять перед 
державою, в умовах воєнного часу та надзвичай-
них ситуаціях. Адже від кадрів публічного управ-
ління залежить якість функцій, які виконує дер-
жава.

Для того, щоб бути ефективною та дієздат-
ною, влада повинна належним чином виконувати 
свої обов'язки перед громадянами. Однак, слаб-
кий аналіз ефективності діяльності державних 
службовців та відсутність належного контролю 
за їх підготовкою та підвищенням кваліфікації 
спонукають владу до вжиття адекватних заходів. 
Навчання державних службовців має включати не 
лише системне розкриття об'єкта дисципліни, а й 
та пізнавальні методи, що формують логіку мис-
лення. Головну роль тут відіграє загальнонаукова, 
конкретно-наукова методологія, насамперед така, 
що спирається на принцип системності. Спеціа-
ліст сфери управління, який не отримав ґрунтов-
ної методологічної підготовки, не здатний орієн-
туватися в постійно оновлюваному світі навіть 
у відносно локальних областях, не кажучи вже 
про адаптацію отриманих знань до міжгалузевих 
завдань.

У створенні багаторівневої та багатокомпо-
нентної системи освітніх послуг головну роль 
відіграють кваліфікаційні моделі державного 
службовця відповідного рівня як за категоріями 
(керівник, спеціаліст, адміністратор, реформатор 
тощо), так і за групами (вищі управлінців, управ-
лінці середньої ланки, виконавці).

Важливим елементом реформування системи 
публічного управління є оцінювання ефектив-
ності публічного управління.
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У методології Світового Банку, на якій ґрун-
тується методика ООН, використовуються шість 
головних складових якості публічного управ-
ління:

1) врахування думки населення та підзвітність 
державних органів (якою мірою громадяни країни 
мають можливість обирати уряд та інші органи 
влади, оцінка рівня свободи слова, свободи 
об'єднань, інших громадянських свобод);

2) політична стабільність та відсутність 
насильства (стабільність державних інститутів, 
ймовірність дестабілізації та повалення уряду 
неконституційними методами або із застосуван-
ням насильства);

3) ефективність роботи уряду (якість держав-
них послуг, якість роботи державних службовців, 
ступінь їх незалежності від політичного тиску, 
якість розробки та реалізації внутрішньої держав-
ної політики тощо);

4) якість законодавства (здатність уряду фор-
мулювати та реалізовувати раціональну політику 
та правові акти, які допускають розвиток приват-
ного сектора та сприяють його розвитку);

5) верховенство закону (ступінь впевненості 
різних суб'єктів у встановлених суспільством нор-
мах, а також дотримання ними цих норм, зокрема, 
ефективності примусового виконання договорів, 
роботи поліції, судів тощо);

6) стримування корупції (ступінь використання 
державної влади у корисливих цілях) [5].

Таким чином, головними вимога до системи 
публічного управління є професійність, опти-
мальність та раціональність, інноваційний під-
хід до вирішення державно-управлінських про-
блем, доступність та відкритість, прозорість 
прийняття та реалізації управлінських рішень, 
формування прозорого діалогу між органами 
влади та інститутами громадянського суспіль-
ства. Окремо слід звернути вагу на виперед-
жальний розвиток та урахування тенденцій гло-
балізації та євроінтеграції.

Проведений аналіз дає підстави зазначити, 
що питання реформування системи публічного 
управління в умовах воєнного часу та надзвичай-
них ситуаціях мало проаналізовано у науковій 
літературі. Науковці більш звертають увагу на 
загальні засади реформування публічного управ-
ління. 

На нашу думку, при реформуванні системи 
публічного управління в умовах воєнного часу 
потрібно врахувати наступні аспекти:

по-перше, удосконалення кадрового потенці-
алу системи публічного управління, що перед-

бачає оновлення знань державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування щодо 
прийняття та реалізації управлінських рішень в 
умовах війни, основні засади реалізації посадо-
вих функцій в умовах небезпеки та надзвичайних 
ситуаціях, постійне підвищення кваліфікації щодо 
забезпечення інформаційної безпеки на робочому 
місці та в органів публічного управління; 

по-друге, формування дієвих механізмів 
забезпечення інформаційної безпеки в умовах 
воєнних дій. Це передбачає не лише широку 
роз’яснювальну роботу щодо діяльності Пре-
зидента, Уряду, Парламенту, органів державної 
влади, а й формування ефективного зворотного 
зв’язку з інститутами громадянського суспіль-
ства. А також підготовку професійних фахівців з 
питання забезпечення кібербезпеки;

по-третє, формування засад запровадження 
цифровізації в систему публічного управління, в 
усі сфери життєдіяльності суспільства. Це перед-
бачається проведення аудиту надання послуг 
органами державної влади та місцевого само-
врядування та максимально швидко перевести їх 
у надання послуг онлайн. Передбачити системи 
ідентифікації людини та спрощення процедур 
подання заявок на отримання документів, дозво-
лів тощо;

по-четверте, скорочення кількості органів 
виконавчої влади з урахуванням пріоритетних 
завдань та функцій держави, які вона виконує 
саме у воєнний час;

по-п’яте, формування системи експертно-ана-
літичних хабів при Президентові України, Уряді 
України, центральних органів виконавчої влади з 
числа фахових науковців з метою здійснення фор-
сайт-досліджень у певних галузях в період воєн-
них дій та надзвичайних ситуаціях.;

по-шосте, формування нормативно-правових 
документів з метою оптимізації процесів євроін-
теграції України;

по-сьоме, формування та запровадження про-
ведення щорічного оцінювання ефективності 
діяльності органів державної влади, що перед-
бачає розробку та реалізацію механізмів оціню-
вання ефективності діяльності органів державної 
влади.

Висновки. У статті проаналізовані наукові 
підходи до проблеми реформування системи 
публічного управління в умовах воєнного часу, 
військових конфліктів, надзвичайних ситуаціях. 
З’ясовано, що існують поодинокі дослідження 
проблеми реформування системи публічного 
управління у мовах воєнного часу, військових кон-
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фліктів. Автором запропоновані наступні аспекти 
реформування системи публічного управління в 
умовах воєнного часу, надзвичайних ситуаціях та 
військових дій: удосконалення кадрового потенці-
алу системи публічного управління; формування 
дієвих механізмів забезпечення інформаційної 
безпеки в умовах воєнних дій; формування засад 
запровадження цифровізації в систему публіч-
ного управління, в усі сфери життєдіяльності 
суспільства; скорочення кількості органів вико-

навчої влади; формування системи експертно-
аналітичних хабів; формування нормативно-пра-
вових документів з метою оптимізації процесів 
євроінтеграції України; формування та запрова-
дження проведення щорічного оцінювання ефек-
тивності діяльності органів державної влади.

У перспективі подальших розвідок передбача-
ється проаналізувати нормативно-правові меха-
нізми реформування системи публічного управ-
ління в країнах Європейського Союзу.
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Damirov N.R. SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE PROBLEM  
OF REFORMING THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN THE CONDITIONS  
OF MILITARY CONFLICTS

The article analyzes scientific approaches to the problem of reforming the public administration system in 
the conditions of military conflicts. Reforming the system of public management in Ukraine is a key factor in the 
modernization of management activities. Today it becomes obvious that without increasing the social efficiency and 
effectiveness of public administration, it is impossible to build a modern economy, form fair social relations, reach a 
new level of the quality of life of the population, and achieve an improvement in the international image. In our opinion, 
when reforming the public administration system in wartime conditions, the following aspects should be taken into 
account: improving the personnel potential of the public administration system, which involves updating the knowledge 
of civil servants and local self-government officials regarding the adoption and implementation of management 
decisions in wartime conditions, the basic principles of implementing official functions in conditions of danger and 
emergency situations, continuous improvement of qualifications in ensuring information security at the workplace and 
in public administration bodies; formation of effective mechanisms for ensuring information security in the conditions 
of military operations. This involves not only extensive explanatory work regarding the activities of the President, the 
Government, the Parliament, state authorities, but also the formation of effective feedback with civil society institutions. 
As well as the training of professional specialists on the issue of ensuring cyber security; formation of the foundations 
for the introduction of digitalization in the public administration system, in all spheres of society's life. This involves 
conducting an audit of the provision of services by state and local self-government bodies and transferring them to 
the provision of services online as quickly as possible. Provide for human identification systems and simplification of 
procedures for submitting applications for obtaining documents, permits, etc.; reduction of the number of executive 
authorities, taking into account the priority tasks and functions of the state, which it performs precisely in wartime; 
formation of a system of expert-analytical hubs under the President of Ukraine, the Government of Ukraine, central 
bodies of executive power from the number of specialist scientists for the purpose of carrying out foresight research 
in certain fields during military operations and emergency situations; formation of normative and legal documents 
in order to optimize the processes of European integration of Ukraine; formation and implementation of the annual 
evaluation of the effectiveness of state authorities, which involves the development and implementation of mechanisms 
for evaluating the effectiveness of state authorities.

Key words: public administration, reform, modernization, improvement of the public service system, 
digitalization of public administration, information security.
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РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ  
І ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДИ

У статті проаналізовано наукові засади щодо визначення напрямів і перспектив розвитку 
туризму в Україні як у воєнний період, так і в післявоєнний. Обґрунтовано заходи державної 
політики, необхідні для забезпечення розвитку туризму на вітчизняних теренах. Ці заходи 
передбачають упровадження оновленої Стратегії розвитку туризму та курортів України 
в межах двох перспективних напрямів. Доведено, що першим напрямом є стимулювання роз-
витку лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Це зумовлено значним і тривалим впливом 
дестабілізуючих факторів: пандемією COVID-19 і зовнішньою агресією проти України. 
З’ясовано, що для забезпечення розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні необхідним 
є вирішення проблемних питань, які кристалізувалися останніми роками та зумовлені дією 
низки факторів. Серед них виокремлено економічні, інфраструктурні, етно-соціальні, фак-
тори туристичного попиту, фактори історичного розвитку туризму, інформаційні, освіт-
ньо-кадрові, адміністративно-управлінські та ін. Зважаючи на те, що санаторно-курортний 
туризм є підвидом лікувально-оздоровчого, здійснено аналіз в регіональному розрізі стану роз-
витку ринку послуг санаторно-курортних закладів. Визначено регіони донори та рецепієнти 
для розвитку санаторно-курортного туризму. Другий напрям передбачає створення умов для 
стимулювання розвитку темного туризму в Україні. З’ясовано, що цей напрям поширений 
за кордоном, зокрема, у Великій Британії, Румунії, Іспанії, Республіці Польща та ін. Щодо 
України, то її, на жаль, знають за кордоном здебільшого за подіями, які відбулися в Чорнобилі 
в 1986 році. Особливого поширення дана обставина отримала у 2019 році. Проте сьогоднішня 
негативність закордонного сприйняття України, що наразі підсилюється війною, також 
може стати її візитівкою, яку можливо комерціоналізувати.

Ключові слова: державна політика, туризм, безпековість, воєнний і післявоєнний періоди.

Постановка проблеми. Розвиток туризму в 
Україні останніми роками ускладнювався через 
вплив низки зовнішніх і внутрішніх чинників. 
Серед останніх варто вказати на ті, що були нео-
чікуваними для нашої держави, зокрема, зовнішні 
фактори. Відтак, вони вимагали та продовжують 
вимагати застосування новітніх інструментів дер-
жавної політики, що мають забезпечити сьогодні 
мінімальне функціонування туристичної сфери, 
а у післявоєнний період – її стабільний розвиток. 
Ураховуючи положення науки державне управ-
ління, можемо наполягати на необхідності роз-
гляду цих факторів і перспектив розвитку туризму 
в Україні за умови корегування їхнього (факторів) 
впливу. Крім того, вони потребують детального 
розгляду з позиції наукового визначення ролі дер-
жави в гарантуванні безпековості туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню та розв’язанню проблем державного 
регулювання у сфері туризму присвячені наукові 
роботи О. Ахмедової, О. Білотіла, І. Валентюк, 
А. Горецького, С. Домбровської, І. Лопушин-

ського, В. Папп, І. Парубчака, Н. Рибальченко, 
Е. Щепанського та ін. [2; 3]. Не применшуючи 
напрацювань учених, відзначимо, що необхідним 
є обґрунтування науково-методологічних засад 
щодо розвитку туризму з урахуванням впливу 
деструктивних факторів на нього. Серед них 
особливої актуальності набуває зовнішня агре-
сія проти України. Проте відсутнє комплексне 
наукове бачення щодо масштабів впливу війни 
на її туристичну сферу й особливостей розвитку 
в середньо- і довгостроковій перспективі. Отже, 
метою статті є визначення перспектив розвитку 
туризму в Україні у воєнний і післявоєнний пері-
оди.

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до сучасних реалій державна політика у сфері 
туризму України має реалізовуватися в умовах 
реформування, а також в умовах виникнення 
нових загроз і негативних позасистемних фак-
торів. Їхню дію складно спрогнозувати та скоре-
гувати, але можливо зреалізувати, зокрема, під 
час удосконалення правового підґрунтя цього 
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реформування, яке (підґрунтя) відзначається 
стратегічністю. Окремого системного науково-
теоретичного дослідження потребують виклики 
та загрози впровадження реформи туристичної 
сфери в Україні під час реалізації Стратегії розви-
тку туризму та курортів на період до 2026 р. [4]. 
Таке дослідження особливо є актуальним з пози-
ції формування безпеки туризму в Україні.

Як відомо, туризм типологізують залежно від 
мети подорожі. Останніми роками через поши-
рення пандемії COVID-19 зактуалізувалися 
питання щодо стимулювання розвитку у світі 
загалом і в Україні зокрема саме соціально орієн-
тованих видів туризму. Серед них варто виокре-
мити лікувально-оздоровчий, екологічний, сіль-
ський (зелений), е-туризм, спортивний та ін. 

Через зовнішню агресію проти України 
збільшилася кількість постраждалих осіб як 
військових, так і цивільних. Вони потребують 
лікування, реабілітації й відновлення їх фізич-
ного та/або психоемоційного стану. Уважаємо, 
що на сучасному етапі функціонування України 
та в перспективі розвиток лікувально-оздо-
ровчого туризму набуватиме все більшої акту-
альності. Лікувально-оздоровчий туризм може 
бути спрямований на внутрішніх туристів й 
іноземців. У той же час, реалії України наразі 
такі, що її туристичний потенціал може забез-
печити насамперед задоволення рекреаційних 
потреб власних громадян, але не іноземних. 
З метою уникнення розпорошеності в сприй-
нятті матеріалу особливості стимулювання роз-
витку в’їзного туризму на вітчизняних теренах 
розглянемо в роботі далі. 

Варто зазначити, що на офіційному рівні від-
окремлення медичного та лікувально-оздоровчого 
туризму відбулося в Стратегії розвитку туризму 
та курортів в Україні на період до 2026 року [4]. 
Звісно, лікувально-оздоровчий туризм є більш 
узагальнюючим поняттям і включає в себе 
«медичний туризм» і «оздоровчий туризм», що 
виступають як субкатегорії. 

На лікувально-оздоровчий туризм впливає 
чимала кількість чинників, що можуть сприяти 
або обмежувати його розвиток. До цих чинників 
варто віднести такі: 1) основні (природні, соці-
ально-культурні, економічні та ін.); 2) додаткові, 
без яких туризм не здатний розвиватися ефек-
тивно (підприємництво та інформаційний чин-
ник). У той же час, як бачимо, поза увагою зали-
шаються чинники, що є важко прогнозованими та 
регульованими, зокрема, військові, збройні, сус-
пільно-політичні та інші конфлікти. 

Щодо України, то в її межах розвиток ліку-
вально-оздоровчого туризму характеризується 
природно-ресурсними факторами, що поєдну-
ються з важко прогнозованими та регульованими 
чинниками. У продовження відзначимо, що при-
родно-ресурсні фактори представляють собою 
природні туристичні ресурси (поєднання особли-
востей рельєфу, клімату, гідрографії, рослинного 
та тваринного світу, ландшафтів). На території 
України наявні всі види рекреаційних ресурсів 
(бальнеологічні, грязьові, кліматичні тощо), необ-
хідні для функціонування закладів із надання ліку-
вальних й оздоровчих послуг туристам. Наявність 
таких ресурсів покращує імідж нашої держави, 
роблячи її привабливою для розвитку туризму, 
починаючи з середини. Рекреаційна активність 
в Україні може здійснюватись на площі близько 
9,1 млн. га (15% усієї її земельної площі). На жаль, 
для забезпечення розвитку лікувально-оздоров-
чого туризму в Україні необхідно вирішити низку 
проблемних питань. Аналіз наукових напрацювань 
[1] дає підстави визначити серед цих проблемних 
питань ті, що пов’язані з впливом таких чинників: 

1) економічних, які роблять нашу державу 
непривабливою для туристів, оскільки на її тере-
нах наявні інфляція, відсоткові ставки, коливання 
реальних обмінних курсів валют, низький рівень 
доходів громадян, високі ціни, нестабільність в 
економічному розвитку;

2) інфраструктурних, що вказують на недоско-
налий стан транспортних шляхів, обʼєктів розмі-
щення, харчування та розваги туристів в Україні;

3) етно-соціальних, що вказують на демогра-
фічну кризу в Україні, її соціальну трансформа-
цію, посилення міграційних процесів, урбаніза-
цію тощо;

4) факторів туристичного попиту, що дозволя-
ють визначити внутрішні та міжнародні турис-
тичні потреби, а також особливості його задово-
лення в процесі обслуговування;

5) факторів історичного розвитку туризму, що 
дають змогу визначити тривалість, інтенсивність 
й етапи туристичного освоєння територій;

6) адміністративно-управлінських, які передба-
чають недосконалість вітчизняного законодавства 
у сфері туризму, структури адміністративного 
управління туристично-рекреаційною діяльністю 
територій;

7) інформаційних, що повʼязані насамперед із 
туристичним іміджем України, що подекуди не 
відзначається позитивною роллю;

8) фактори інновацій та бізнесових ініціатив 
(що, на жаль, так і не забезпечили створення 
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комплексу туристично-рекреаційних програм, 
нової спеціалізованої інфраструктури тощо);

9) фактори освітньо-кадрового забезпечення 
(на жаль, в Україні ще не розвинута спеціалізо-
вана початкова, середня, вища освіта, потребує 
поліпшення якість підготовки здобувачів вищої 
освіти, а також система підвищення кваліфікації, 
необхідний резерв трудових ресурсів та ін.).

До речі, у 2017 р. в Україні функціонувало 
11 386 лікувально-оздоровчих закладів з них 
[1]. І щорічно кількість таких закладів посту-
пово зменшується. Станом на кінець 2020 р., у 
структурі закладів лікування питома вага при-
падає на дитячі заклади відпочинку – 81,9%. 
Найменшою є кількість санаторіїв і пансіонатів 
з лікування –2,7%, санаторіїв і профілакторіїв – 
0,5%, оздоровчих закладів (1-2 денного перебу-
вання) – 0,10%, останнє місце займають бальне-
ологічні заклади лікування – 0,01% [там само]. 
З точки зору рекреації цінними є заклади, які зна-
ходяться на території національних парків.

Підкреслимо, що для повної характеристики 
стану розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 
Україні слід розглянути його регіональні особливості. 
У цьому контексті необхідним є визначення розвитку 
санаторно-курортного господарства у всіх регіонах 
України, який становить один із пріоритетних напря-
мів лікувально-оздоровчого туризму. У 2020 р. у при-
ватній власності знаходилось близько 70% обʼєктів 
санаторно-курортного комплексу України, у держав-
ній та комунальній –30 % [там само].

Унаслідок стандартизації досліджуваної 
системи значень за середнім квадратичним 

відхиленням може бути отримано матрицю 
розміром 25×14 нормованих показників. На 
основі цих значень варто визначити евклідову 
відстань регіонів до центру, яка позиціону-
ється як інтегральна оцінка розвитку регіо-
нального ринку послуг санаторно-курортних 
закладів [3].

На рис. 1 представлено ранжування регі-
онів України у спадному порядку за резуль-
татами інтегрального оцінювання розвитку 
ринку послуг санаторіїв (Львівська – С_12; 
Одеська – С_14; Запорізька – С_7; Херсонська – 
С_20; Вінницька – С_1; Дніпропетровська – С_3; 
Полтавська – С_15; Луганська – С_11; Закар-
патська – С_6; Київська – С_9; Кіровоград-
ська – С_10; Харківська – С_19; Миколаївська – 
С_13; Хмельницька – С_21; Черкаська – С_22; 
Чернівецька – С_23; Івано-Франківська – С_8; 
Тернопільська – С_18; Волинська – С_2; Доне-
цька – С_4; Рівненська – С_16; Житомирська – 
С_5; Сумська – С_17; Чернігівська – С_24; м. 
Київ – С_25). Крім того, візуалізовано осеред-
нені нормовані значення за кожною підсистемою 
показників у регіонах [3].

Місткість кластерів збільшується із підвищен-
ням їх порядкового номера (табл. 1). При цьому, 
якщо на 2 і 3 кластер припадає 4,0% і 12,0% регі-
онів країни відповідно, то частка двох останніх 
кластерів складає 60% [3].

Співвіднісши отримані кластери з порядко-
вими рангами, визначено середній порядковий 
ранг регіонального розвитку ринку послуг сана-
торно-курортних закладів [3] (2.1):
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Рис. 1. Усереднені нормовані значення за показниками інтегральної оцінки розвитку ринку послуг 
санаторно-курортних закладів в регіонах України, 2022 р. (складено на підставі [1; 3] до 24.02.2022 р.)
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(6х2+5х1+4х3+3х4+2х7+1х8) : 25 = 2,25   (2.1)

Середній центрований ранг в даному випадку 
становить [3] (2.2):

2,25 − (1+6) : 2 = - 0,98                (2.2)

Від’ємне значення середнього центрованого 
рангу свідчить про те, що узагальнена оцінка 
регіонального розвитку послуг санаторно-курорт-
них закладів України станом на початок 2022 р. 
є негативною. Для оцінювання асиметричності 
регіонального розвитку ринку послуг санаторно-
курортних закладів може бути розраховано квадра-
тичний коефіцієнт варіації. Його значення лише за 
коефіцієнтом використання місткості санаторіїв 
(25,3%) не перевищує критичного рівня. У межах 
від 72,5% до 97,9% квадратичний коефіцієнт варі-
ації лежить для трьох показників: кількість сана-
торіїв; кількість дітей у віці 0-17 років, що пере-
бували у санаторіях; середньооблікова кількість 
штатних працівників у санаторіях. Це дозволяє 
зазначити, що розвиток регіонів України за індиві-
дуальними показниками ринку послуг санаторно-
курортних закладів є неоднорідним [3]. 

Оцінюючи територіальну диспропорційність 
показників інфраструктури, варто зазначити, що 
відрив Львівської й Одеської областей за часткою 
окремих показників (кількість – 13,6% та 10,0%; 
загальна площа – 11,5% та 9,9%; кількість ліжок 
(місць) – 16,8% та 17,7%) пояснюється розви-
нутою мережею санаторно-курортних закладів 
в усталених рекреаційних зонах. Адже природні 
ресурси (клімат, мінеральні води, лікувальні грязі 
тощо) у поєднанні з таласотерапією, дієтотера-
пією, фізіотерапією, медикаментозним лікуван-
ням та ін. є необхідними для лікувально-оздоров-
чої роботи санаторіїв [там само].

Розгляд діяльності санаторно-курортних закла-
дів у регіонах України дозволив виявити таке: 
фактори їх активізації визначаються її природно-
рекреаційним потенціалом. Із застосуванням 
статистичного інструментарію можна визначити 
6 кластерів за рівнем розвитку ринку санатор-
них послуг (І – Львівська й Одеська обл., ІІ –  
м. Київ; ІІІ – Вінницька, Закарпатська та Полтав-
ська обл., IV – Запорізька, Київська, Харківська й 
Івано-Франківська обл.; V – Волинська, Донецька, 
Миколаївська, Рівненська, Сумська, Хмельницька 
та Чернівецька обл.; VІ – Дніпропетровська, 
Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Терно-
пільська, Херсонська, Черкаська й Чернігівська 
обл.). Загалом ринку послуг санаторно-курортних 
закладів у регіональному зрізі притаманні дис-
пропорційність і неоднорідність [3].

Безперечно, що жорсткі карантинні обме-
ження, запроваджені в Україні (як і в більшості 
країн світу) у 2020–2021 рр., негативно позна-
чилися на роботі практично всіх закладів роз-
міщення туристів, у т.ч. тих, що надавали ліку-
вально-оздоровчі послуги. Деякі з цих закладів 
повністю припинили свою діяльність. Складності 
додає зовнішня агресія проти України, що уне-
можливило поступове відновлення туристичних 
потоків. Таким чином, для України актуальним 
завданням є вирішення вищезазначених проблем 
у сфері туризму шляхом стимулювання розвитку 
такого його підвиду, як лікувально-оздоровчого. 
Важливість цього завдання підкреслюється вимо-
гами часу та українського суспільства. 

На цій підставі можемо відзначити, що існує 
необхідність в оновленні чинної Стратегії розви-
тку туризму та курортів України [4] у напрямку 
створення сприятливих умов для розвитку ліку-
вально-оздоровчого туризму, та індустрії туризму 
загалом. Це слід зробити з метою заохочення 

Таблиця 1 
Розподіл регіонів України за рівнем розвитку ринку послуг санаторно-курортних закладів,  

2022 р. (складено на підставі [1; 3] до 24.02.2022 р.)

Номери  
кластерів

Кількість  
регіонів  

у кластері
Регіони України

1 2 Львівська, Одеська
2 1 м. Київ
3 3 Вінницька, Закарпатська, Полтавська
4 4 Запорізька, Івано-Франківська., Київська, Харківська

5 7 Волинська, Донецька, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Хмельницька, 
Чернівецька

6 8 Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопіль-
ська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська
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інвестицій в розвиток індустрії туризму, шляхом 
створення сприятливих умов, через спрощення й 
гармонізацію валютного, митного, податкового 
та інших видів законодавства. Крім того, довгі 
роки в Україні не наважувалися модернізувати 
рекреаційну інфраструктуру (зокрема, ліку-
вально-оздоровчого спрямування) відповідно до 
вимог міжнародних стандартів. Однак наразі для 
цього є всі підстави, слід відшукати необхідні 
можливості та ресурси. Адже зовнішня агресія 
зумовила окупацію певних рекреаційних терито-
рій, а також руйнацію певної рекреаційної інфра-
структури. Відтак, нашій державі не варто опус-
кати руки, а скористатися з негативних наслідків 
такої агресії проти неї на власну користь. Власне, 
за останніми оцінками, збитки довкіллю України 
від війни становлять 1,35 трлн гривень [5]: 
1) близько 183 тис. м2 ґрунтів забруднено небез-
печними речовинами, а 2,3 млн м2 земель засмі-
чено; 2) 23,3 тис. га. лісів випалено, частину з 
них втрачено назавжди; 3) 200 тис. км2 терито-
рії потребуватиме розмінування; 5) окуповано 
8 заповідників, 10 національних природних пар-
ків, а також 2,2 тис. родовищ з енергоресурсами, 
металами та мінералами (до речі, на суму не 
менше ніж 12,4 трлн доларів).

У продовження відзначимо, що ще одним з 
негативних наслідків зовнішньої агресії проти 
України, яким необхідно скористатися, є промо-
ція зруйнованих територій, об’єктів тощо. Реалі-
зація таких заходів вимагає розкручування влас-
ного бренду темного туризму. На жаль, Україну 
знають за кордоном здебільшого за подіями, які 
відбулися в Чорнобилі в 1986 році. Особливого 
поширення дана обставина отримала через зня-
тий однойменний серіал (у 2019 році). Проте сьо-
годнішня негативність закордонного сприйняття 
України, що наразі підсилюється війною, також 
може стати її візитівкою, яку можливо комерціо-
налізувати. 

Як відомо, за кордоном поширено також тем-
ний туризм, а саме: 1) у Великій Британії вартість 
«темної» екскурсії становить від 10 до 50 фунтів 
стерлінгів (близько 2 тис. грн.); 2) в Іспанії вар-
тість «темної» екскурсії становить від 60 євро 
(близько 3 тис. грн.); 3) у Республіці Польща 
вартість «темної» екскурсії становить від 12 до 
50 злотих (близько 350 грн.);4) у Румунії вартість 
«темної» екскурсії становить від 10 до 40 лей (до 
280 грн.). До речі, в Україні вартість «темної» екс-
курсії становить від 175 грн.

Висновки. Отже, уважаємо, що має місце лан-
цюгова парадигмальність, яка полягає у такому: 
1) ефективність забезпечення розвитку туризму 
залежить від результативності державної полі-
тики; 2) з метою підвищення результативності 
її реалізації в цій сфері слід оновити відповідну 
загальнодержавну стратегію. Ця парадигмаль-
ність також передбачає забезпечення розвитку у 
воєнний період лікувально-оздоровчого туризму, 
а в післявоєнний період ще й темного туризму. 
Для цього Україна має значний природно-рекре-
аційний потенціал, особливо в західному та пів-
денному регіонах. Виявлено, що за показником 
зайнятості в структурі комплексу перші сходинки 
займають дитячі та дорослі санаторні заклади. 
Ця закономірність вказує на те, що такі заклади 
стаціонарного відпочинку потребують особли-
вої участі з боку державного та недержавного 
векторів з метою забезпечення покладених на 
них завдань. Зважаючи на скорочення кількості 
туристів в останні роки, що насамперед спричи-
нено пандемією COVID-19, зовнішньою агре-
сією проти України, сучасний стан її санаторно-
курортного комплексу може бути оцінений як 
нестабільний, але перспективний. Відтак, існує 
необхідність у приведенні матеріально-технічної 
бази таких закладів, асортименту й якості послуг 
відповідно до світових стандартів, що підвищить 
туристичну конкурентоспроможність України.
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Pomaza-Ponomarenko A.L. DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE  
DURING THE WAR AND POST-WAR PERIODS

The article analyzes the scientific basis for determining the directions and prospects of the development of 
tourism in Ukraine both during the war period and in the post-war period. The measures of state policy necessary 
to ensure the development of tourism on the domestic territory are substantiated. These measures provide for 
the implementation of the updated Strategy for the Development of Tourism and Resorts of Ukraine within two 
prospective directions. It has been proven that the first direction is the stimulation of the development of health 
tourism in Ukraine. This is due to the significant and long-term impact of destabilizing factors: the COVID-19 
pandemic and external aggression against Ukraine. It has been found that to ensure the development of health 
tourism in Ukraine, it is necessary to solve problematic issues that have crystallized in recent years and are 
caused by a number of factors. Among them, economic, infrastructural, factors of tourist demand, factors of 
the historical development of tourism, informational, educational-personnel, administrative-management, etc. 
are singled out. Taking into account the fact that sanatorium-resort tourism is a subspecies of health-remedial 
tourism, an analysis of the state of development of the market of services of sanatorium-resort establishments 
was carried out in a regional section. Donor and recipient regions for the development of sanatorium tourism 
have been determined. The second direction provides for the creation of conditions for stimulating the 
development of dark tourism in Ukraine. It was found that this direction is widespread abroad, in particular, 
in Great Britain, Romania, Spain, the Poland, etc. As for Ukraine, unfortunately, it is known abroad mostly 
for the events that took place in Chernobyl in 1986. This circumstance became especially widespread in 2019. 
However, today's negative perception of Ukraine abroad, which is currently being strengthened by the war, can 
also become its business card, which can be commercialized.

Key words: state policy, tourism, security, war and post-war periods.
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Береда Т.М. 
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної Ради

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ  
ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

У статті розглянуто дефініції категорій «цифровізація», «цифровізація освіти»; визна-
чено відмінності у тлумаченні понять і освітні контексти цифровізації; окреслено спектр 
питань, що пов’язані з впливом цифровізації на трансформаційні зміни в освіті і виділено 
фактори, які впливають на розвиток та удосконалення дистанційної освіти. 

Проаналізовано наукові праці щодо стану цифрової трансформації освіти України, наве-
дено позиції зарубіжних та вітчизняних науковців стосовно цифровізації освіти; виявлено 
проблеми, що гальмують її розвиток, адже фундаментальними напрямами сучасних дослі-
джень є визначення перспектив використання позитивних сторін цифровізації і пошук мож-
ливостей зменшення негативних її впливів.

Вивчення вітчизняних і зарубіжних наукових джерел та державних нормативно-правових 
документів доводить, що поняття виходять за межі цифрової галузі і торкаються широкого 
кола освітніх аспектів, адже швидкий розвиток сучасного інформаційного суспільства та 
реформування освіти неодмінно призводить до оновлення понятійного апарату, появи нових 
дефініцій та переосмислення наявних.

Під час дослідження, для порівняння позицій науковців щодо змісту зазначених категорій, 
було використано аналіз, синтез, порівняння і узагальнення наукової вітчизняної і зарубіжної 
літератури та державних нормативно-правових документів - це дало змогу зробити висно-
вок про те , що цифровізація є одним із факторів розвитку якісної дистанційної середньої 
освіти в Україні. 

На основі досліджень та нормативно-правових документів узагальнено принципи форму-
вання та розвитку діджитацізації освітньої сфери, що ґрунтуються на базових принципах 
цифровізації; виокремлено основні напрямки у сфері державного управління та адміністру-
вання, які сприятимуть розбудові якісної дистанційної середньої освіти, визначено головні 
стратегічні цілі і завдання, що сприятимуть їх досягненню.

Викладені у статті висновки зроблено на основі вивчення низки джерел: офіційних, науко-
вих, довідкових і навчально-практичних.

Ключові слова: цифровізація, цифровізація освіти, дистанційне навчання, дистанційна 
освіта, управління освітою. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важ-
ливими науковими і практичними завдан-
нями. В сучасних умовах викликів та транс-
формацій розвиток освітнього середовища 
закладів загальної середньої освіти зазнає сут-
тєвих змін. Одним із провідних завдань освіти 
стає створення умов для забезпечення реаліза-
ції індивідуальної освітньої траєкторії розви-
тку здобувача освіти, а отже, орієнтування як на 
створення умов для здобуття фундаментальних 
знань здобувачами, так і на формування нави-
чок здатності до самостійного пізнання світу та 
саморозвитку. 

У напрацюваннях експертів Українського 
інституту майбутнього «Візія України 2030» в 
розділі 6.7. «Україна – новий центр європейської 
освіти» наголошується, що стрімке поширення 
цифрових технологій зробить цифрові нави-
чки громадян ключовими серед інших навичок 
21 століття, відбудеться зміна де яких принципів 
навчання, а саме: перехід від принципу навчання 
«знати все» до принципу «знати, як навчатися 
протягом життя та стати самореалізованим та 
конкурентоздатним». Школа нового покоління — 
відкрита самоорганізована система, що виконує 
роль каталізатора творчого потенціалу людини 
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[4]. Освіта повинна готувати до соціальних і жит-
тєвих змін; учити особистість розуміти їх, вико-
ристовувати, ініціювати [5]. 

Для набуття адаптивності до викликів та мож-
ливості формування здобувачем індивідуальних 
освітніх траєкторій і маршрутів, інноваційна сис-
тема освіти потребує кардинального оновлення 
насамперед щодо відкритості та цифрової транс-
формації освітньої моделі, яка дасть поштовх 
ефективній розбудові дистанційної форми 
навчання, як окремій формі здобуття освіти та 
поєднає різні форми здобуття освіти шляхом їх 
змішування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність та різні аспекти категорій «цифровіза-
ція» та «цифровізація освіти», стали предметом 
дослідження зарубіжних науковців та практиків, 
зокрема, К. Бассета,  Дж.  Скотт  Бреннен,  К. Гере, 
Г. Грибера, М. Деузе,  Д.  Крейс , Л. Мановича, 
Д.  Тапскотт , К. Цирера та інших.

Метою статті є дослідження сучасних підходів 
до понять «цифровізація»,  "цифровізація освіти"; 
виявлення принципів, на яких має ґрунтуватися 
«цифровізація освіти» та факторів які сприяти-
муть розбудові якісної дистанційної середньої 
освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Цифровізація освіти є одним із факторів розви-
тку якісної дистанційної освіти в Україні і має 
вже певні здобутки, зокрема і в середній освіті. 
Адже, цифрові інструменти та технології - це 
невід’ємний механізм вдосконалення освітнього 
процесу; організації управління закладом загаль-
ної середньої освіти; забезпечення обробки і збе-
рігання статистичних, адміністративних даних та 
передачу їх на центральні рівні в освітні реєстри 
за допомогою освітніх інформаційних систем. 

Дослідження дефініцій «цифровізація»,  «циф-
ровізація освіти» показує, що у науковому серед-
овищі вони утвердилися відносно нещодавно, 
але стрімко увірвалися у всі сфери суспільства 
на заміну таких дефініцій як «інформатизація», 
«впровадження ІКТ». Термін «цифровізація 
освіти»  необхідно розглядати у досить широкому 
розумінні, а не тільки як впровадження цифрових 
сервісів та технологій в освітній процес, адже, 
аналіз наукових праць зарубіжних та вітчизняних 
авторів показує, що загальноприйнятих значень 
і усталених дефініцій цих термінів в науковому 
полі немає, але позиції науковців дають змогу 
виявити спільні й відмінні характеристики його 
розуміння з огляду  на різні контексти їх вжи-
вання.

Говорячи про повну загальну середню освіту, 
слід зазначити, що впровадження цифрових тех-
нологій та інструментів в освітній процес  змінює 
не тільки процес навчання, а й ролі всіх учасників 
освітнього процесу і їх комунікації, тобто умож-
ливлює трансформацію системи середньої освіти 
загалом.

Цифровізацію визначають як «насичення 
фізичного світу електронно-цифровими при-
строями, засобами, системами та налагодження 
електронно-комунікаційного обміну між ними, 
що фактично уможливлює інтегральну взаємодію 
віртуального та фізичного, тобто створює кіберфі-
зичний простір» [14]. 

Низка експертів Українського інституту май-
бутнього під терміном «цифровізація» вбачає 
«впровадження цифрових технологій в усі сфери 
життя: від взаємодії до промислових між людьми 
виробництв, від предметів побуту до дитячих 
іграшок, одягу тощо. Це перехід біологічних та 
фізичних систем у кібербіологічні та кіберфізичні 
(об'єднання фізичних та обчислювальних компо-
нентів). Перехід діяльності з реального світу у 
світ віртуальний» [17].  

Руденко М.В. окреслює цифровізацію як «засіб 
одержання очікуваного результату, який відпові-
дає вимогам та потребам суспільства і влаштовує 
виробників та власників бізнесу щодо можливос-
тей отримання високих прибутків»  [15, с. 4-5]. 

Сидоренко С.В. підкреслює, що цифровізація 
- це «розробка, впровадження та розповсюдження 
новітніх цифрових технологій у всіх сферах буття 
сучасної людини в умовах глобалізації» [16, с. 34]. 

В. С. Куйбіда наголошує, що цифровізацію 
у широкому розумінні слід  трактувати  як  про-
цес  впровадження  цифрових  технологій  для  вдо-
сконалення життєдіяльності людини, суспільства 
і держави [11. с. 7].

М. Федоров, міністр з цифрової трансфор-
мації, зауважив, що «цифрова трансформація 
нашої країни – це в першу чергу зручність для 
громадян. Це антикорупція. Це можливість 
забезпечити рівний доступ для всіх українців 
до ресурсів. Це також зміни, спрощення, пере-
творення і часто ліквідація певних галузей та 
напрямків. Тому важливо побудувати ефектив-
ний менеджмент на рівні всієї держави. Коли ми 
це виконаємо, ми отримаємо державу, як зруч-
ний сервіс» [18].

Канадський науковець Д. Тапскотт розглядає  
цифровізацію як зміну парадигми, яка  має  місце  в  сус-
пільстві,  з  широким  використанням  ІКТ,  які  сис-
тематично та динамічно  вдосконалюються.
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Дж. Скотт Бреннен та Д.  Крейс наголошують, 
що  цифровізація - це спосіб реструктуризації 
сфер соціального життя навколо цифрової кому-
нікації і медіа-інфраструктури. Науковці впрова-
джують своє визначення цифровізації на соціаль-
ному напрямку, а саме - комунікації в суспільстві.

К. Елдінг та Р. Морріс розглядають цифро-
візацію як технологію, яка впливає на основні 
економічні агрегати, зокрема через конкуренцію, 
продуктивність на ефекти зайнятості, а також як 
взаємодію з установами та управлінням [1].

Проблемам цифровізації освіти присвячено 
праці  німецького науковця, професора Ауг-
сбурзького університету К. Цирера, зокрема 
в статті  "Ставити навчання вище технологій: 
Можливості й межі цифровізації". Автор наголо-
шує  про ризики цифровізації в освіті, про зміни 
ролі педагога, про можливості зменшення ризиків 
та звертає увагу, що "людина в педагогіці — це 
одночасно й початкова точка відліку, й кінцевий 
результат. Цифрові технології не можуть замінити 
педагогічного складника освітнього процесу. 
Навіть більше, цифровізація має бути підпорядко-
вана педагогіці" [2]. 

Аналіз  трактування  поняття «цифровізація» 
виявив відсутність єдиного однозначного тлума-
чення наведеної категорії, більшість науковців 
пов’язують його з теорію інформаційної еконо-
міки, а саме теоретичне обґрунтування, поняття 
«цифровізація» вітчизняними науковцями біль-
шою мірою спирається на дослідження закордон-
них науковців та практиків.

В період глобальної інформатизації суспіль-
ства важливим є спрямування державної політики 
у напрямі модернізації освіти, отже, постає про-
блема пошуку інноваційних шляхів щодо розбу-
дови цифрової освіти. Одним із напрямків є циф-
ровізація освітнього процесу, зокрема загальної 
середньої освіти. З огляду на це, необхідним є роз-
гляд властивостей цифрового середовища в сис-
темі освіти, проєктування нових освітніх моделей 
в сфері середньої освіти, зміна ролей учасників 
освітнього процесу та його вплив на розвиток здо-
бувача освіти.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкар-
лет, пропонуючи для громадського обговорення 
проєкт «Концепція цифрової трансформації 
освіти і науки на період до 2026 року» зазначає, що 
«сьогоднішня система освіти і науки має зазнати 
докорінних цифрових змін і відповідати світовим 
тенденціям цифрового розвитку для успішної реа-
лізації кожною людиною свого потенціалу. На сьо-
годні дедалі більше професій потребують набуття 

високого рівня цифрових компетентностей і воло-
діння новітніми технологіями. Ця потреба також 
поглиблена наслідками пандемії коронавірусу, 
яка загострила проблему розвитку та опанування 
технологіями в системі освіти задля забезпечення 
прав людей на якісну освіту» [10]. 

 В освіті цифровізація спрямована на забез-
печення безперервності процесу навчання, тобто 
life-long-learning – навчання протягом життя, а 
також його індивідуалізації на основі advanced-
learning-technologies – технологій просунутого 
навчання. Усталеного визначення цього терміну 
поки не існує, але у нього включають викорис-
тання в навчанні значних даних про процес осво-
єння окремим учням и певних дисциплін і багато в 
чому автоматичної адаптації навчального процесу 
на їх основі; використання віртуалізації, доповне-
ної реальності і хмарних обчислень і багато інших 
технології [8]. 

З огляду на це, одним із завдань розвитку циф-
ровізації освітнього процесу у закладах загальної 
середньої освіти постає, по перше,  чітке окрес-
лення поняття «цифровізація освіти» та визна-
чення її основних орієнтирів в освітній діяльності.

Наразі питання конкретизації змісту цієї кате-
горії є актуальними, але поки мало розглядаються 
в науковій літературі, тому, що в Україні цифро-
візація освіти знаходиться на початку свого ста-
новлення. 

Увагу науковців здебільшого зосереджено на 
проблемі розроблення законодавчої бази, ство-
рення відкритих освітніх ресурсів і доступних 
цифрових інструментів та реалізації державної 
програми цифровізації освіти. 

Отже, під поняттям «цифровізація освіти» 
можна розуміти гнучкий та комфортний процес 
організації взаємодії всіх учасників освітнього 
процесу засобами цифрового освітнього серед-
овища для досягнення очікуваних результатів 
навчання у форматі цифрових слідів.

Василик А.В., Кушнір А.І. у своїй праці під-
креслюють, що «цифровий формат більш точно 
представляє інформацію, забезпечуючи її вільну 
циркуляцію, розміщення, обробку, використання в 
комп'ютерних мережах. Система цифрової освіти 
включає в себе інформаційні ресурси, телекомуні-
кації, систему управління» [3].  

Цифровізація в сфері освіти потребує нових 
форм взаємодії та партнерства, які повинні ґрун-
туватися на базових принципах формування та 
розвитку цих процесів, дотримання їх є визначаль-
ним для підсилення переваг, що надають цифрові 
технології. Проаналізувавши «Концепцію  розви-
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тку цифрової  економіки  та  суспільства  України» 
та «Цифрову  адженду  України -2020»,  виділимо 
та сформулюємо основні  принципи цифровіза-
ції, які доцільно впровадити в сфері дистанційної 
середньої освіти (рис. 1). 

Дослідники вказують на беззаперечні пере-
ваги цифрової трансформації освіти. Зокрема, 
Кучерак І.В виділяє наступні переваги цифро-
вої трансформації освіти та наголошує, що вони 
уможливлять розбудову сучасного цифрового 

 
Рис. 1. Принципи цифровізації, які доцільно впровадити в сфері дистанційної середньої освіти



Том 33 (72) № 5 202216

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

освітнього простору: «це забезпечення сприят-
ливих умов для: розвитку умінь навчатися само-
стійно, виокремлювати найбільш цінний матеріал 
для саморозвитку; формування мобільності осо-
бистості, умінь швидко адаптуватися до умов, 
що змінюються непередбачувано і стрімко; поси-
лення мотивації до самоосвіти та саморозвитку; 
охоплення різноманітної аудиторії (контент стає 
персоналізованим), забезпечення співпраці та 
інтегративності; побудови індивідуальної освіт-
ньої траєкторії; навчання у найбільш зручних 
умовах – комфортному темпі, але з оптимальним 
використанням часу, виокремленого для вико-
нання певних завдань. Та, найголовніше, діджита-
лізація забезпечує перехід від «освіти для всіх до 
освіти для кожного» [12].

Не зважаючи на велику кількість очевидних 
переваг цифровізації освіти, вчені також вказу-
ють і на недоліки та небезпеку, яку несе процес 
цифровізації. О. Кіндратець називає  цифрову 
трансформацію освіти «суперечливим явищем» 
та до основних проблем, викликаних цифрові-
зацією, науковець відносить нівелювання дер-
жавних дипломів у зв’язку зі зростанням частки 
приватних закладів, неврахування зростання 
навантаження викладача, соціалізація здобувачів 
та соціальний контроль, зменшення обсягу годин, 
що виділяються на гуманітарні дисципліни через 
складне їх поєднання з цифровими технологіями.

Науковець наголошує, що цифровізація освіти, 
враховуючи всі її позитивні сторони, «водночас 
породжує ряд негативних наслідків, які потрібно 
враховувати та шукати способи їх подолання» [9]. 

На основі узагальнень основних напрямків та 
завдань цифровізації освіти України, представ-
лених у [14] та вимог щодо впровадження і реа-

лізації дистанційної форми навчання в закладах 
загальної середньої освіти, які викладені у «Поло-
женні про дистанційну форму здобуття повної 
загальної середньої освіти» сформуємо основні 
напрямки та визначимо цілі і завдання, які будуть 
факторами розвитку та удосконалення дистанцій-
ної середньої освіти (рис. 2).

Висновки. Враховуючи вищесказане, варто 
зазначити, що досягнення мети «Концепції циф-
рової трансформації освіти і науки  на період до 
2026 року», яка полягає у «використанні циф-
рових технологій для трансформації процесів 
у системі освіти і науки з метою їх спрощення, 
автоматизації та зручності для користувачів» 
[10] забезпечить посилення переваг цифровізації 
освіти та зменшить ризики і негативні  наслідки 
її діджиталізації. В наукових колах, окреслені в 
статті категорії, наразі залишаються дискусій-
ними та потребують подальшого ґрунтовного їх 
дослідження. 

Але, не зважаючи на негативні наслідки та 
ризики, кількість переваг цифровізації освіти дає 
можливість стверджувати, що  цифровізація є 
одним із дієвих напрямків перебудови всієї сис-
теми освіти за рахунок інтеграції  цифрових тех-
нологій в освітнє середовище закладів загальної 
середньої освіти з метою забезпечення гнучкості, 
індивідуалізації та доступності освіти, що є змі-
ною парадигми комунікацій в освітньому процесі, 
якісним інструментом для оптимізації освітнього 
середовища отже, є основним фактором розвитку 
дистанційної та змішаної середньої освіти. 

Перспективу подальших досліджень стано-
вить уточнення структури досліджуваних катего-
рій та розроблення інструментарію  вимірювання 
стану  їх розвитку.
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Рис. 2. Фактори розвитку та удосконалення дистанційної середньої освіти.



Том 33 (72) № 5 202218

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

9. Кіндратець О. Проблеми цифрової трансформації освіти: Матеріали міжнародної науково-практич-
ної конференції «Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспіль-
ства», 2019. С. 59–60.   

10. Концепція цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року, громадське обговорення. 
URL: https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-
gromadskogo-obgovorennya

11. Куйбіда  В.С.,  Карпенко  О.В.,  Наместнік  В.В.  Цифрове  врядування  в  Україні:  базові  дефіні-
ції  понятійно-категоріального  апарату. Вісник  Національної  академії  державного  управління  при  пре-
зидентові  України.  Серія “Державне управління”.2018. №1. С. 5-11

12. Кучерак І. В. Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових компе-
тентностей. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип.22. Т. 2. С. 91–94.  Kucherak I.V.

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672 “Деякі питання професійного 
розвитку педагогічних працівників”. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2020-%D0%BF%23Text   

14. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки 
та затвердження плану заходів щодо її реалізації [Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 
2018 р. № 67-р]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018%D1%80

15. Руденко  М.  В.  Цифровізація:  категоріальні  особливості  та  специфіка  трактування.  Економічний 
форум. 2021, No 4. С. 3-13. URL: https://lntu.edu.ua/sites/default/files/fls/ekonomichniy_forum_4_2021_0.pdf 

16. Сидоренко С. В. Цифрова трансформація суспільствав умовах четвертої промислової революції.
Мультиверсум. Філософський альманах. 2021. Вип. 1(173), т. 1. С. 31-43.

17. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. 6.2.2 Цифрові тренди. Виклики та 
можливості для України. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-zrozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.
html#6-2-2

18. Федоров М. Цифровізація –це поступове перетворення усіх державних послуг на зручні онлайн-
сервіси. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-cifrovizaciya-ce-postupove-peretvorennya-usih-
derzhavnih-poslug-na-zruchni-onlajn-servisi

Bereda T.N. DIGITALISATION AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT  
AND IMPROVEMENT OF DISTANCE LEARNING IN SECONDARY EDUCATION

The article considers the definitions "Digitalisation " and " Digitalisation of education ", highlights 
difference in interpretation of definitions and educational contexts of digitalisation, outlines a range of issues, 
connected with transformational changes of digitalisation and its influence on education, singles out factors, 
that have influence on development and improvement of distance learning.

The article also contains an analysis of scientific papers on the state of digital transformation in Ukrainian 
education, provides with the opinion of foreign and national scientists regarding digitalisation of education, 
displays problems, which hampers the development of digitalisation of education.

Examination of national and foreign scientific sources and governmental normative documents shows that 
definitions go beyond digital field and affect a large range of educational aspects, because fast development of 
the modern informational society and reformation of education leads to updating of the conceptual apparatus, 
advent of new definitions and reconsideration of old ones.

During the research analysis, synthesis and comparison were used to compare scientists' points of view, 
national/foreign literature, legal documents, according to the context of the categories mentioned. This fact led 
to a conclusion that digitalisation is one of the main factors of the development of quality distance learning in 
secondary education in Ukraine.

Based on the researches and legal documents, the principles of formation and development of the 
digitalisation of secondary education were summed up, that based on basic principles of digitalisation; the 
directions in the sphere of governmental management were highlighted, which will contribute to growth of 
quality distance learning in secondary education; the main strategies and tasks were defined, which will foster 
the achievement of objectives

Conclusions of the article are based on different sources: publicistic, scientific, referential, training.
Key words: digitalisation, digitalisation of education, distance learning, hybrid distance learning, 

educational management.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

Обов’язковою умовою розвитку транскордонного співробітництва в Україні є наявність 
дієвого законодавчого підґрунтя, що забезпечується за допомогою ефективного нормативно-
правового механізму, активною участю органів законодавчої та виконавчої влади у цьому 
процесі.

У статті проведено аналіз нормативно-правової бази та наукових досліджень вітчизня-
них вчених щодо правової площини транскордонного співробітництва в Україні. 

Виділено законодавчі акти України у сфері транскордонного співробітництва, відзначено 
наявне відповідне законодавче забезпечення для його розвитку та ефективного функціону-
вання, що спрямовані на встановлення і поглиблення культурних, наукових, економічних, еко-
логічних, культурних та інших відносин між його суб’єктами.

Виокремлено основні організаційні форми транскордонного співробітництва; досліджено 
впроваджені заходи органів державної влади України, спрямовані на його розвиток.

Здійснено моніторинг програм, проектів та стратегій, які спрямовані на розвиток тран-
скордонного співробітництва в Україні , який переконливо свідчить про те, що відбувається 
спільне вирішення завдань місцевого та регіонального розвитку для налагодження взаємови-
гідної та ефективної співпраці суб’єктів і учасників транскордонного співробітництва, під-
вищення рівня життя населення та соціально-економічного розвитку регіонів.

Необхідність змін зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку транскордонного спів-
робітництва, переформатування основних програм та визначення пріоритетних напрямів 
на сьогодні в Україні особливо актуально в умовах додаткових безпрецедентних викликів, 
пов’язаних як із зовнішнім впливом збройної агресії росії щодо України, так і внутрішніх чин-
ників, викликаних недосконалою державною політикою.

Нормативно-правовий механізм транскордонного співробітництва потребує вдоскона-
лення і першочерговим завданням є гармонізація вітчизняного законодавства для підтримки 
транскордонного співробітництва, як перспективного інструмента розвитку регіонів з 
метою досягнення ефективності використання фінансових ресурсів в інтересах людей, 
єдності держави, сталого розвитку територій, збереження навколишнього природного 
середовища.

Ключові слова: єврорегіони, нормативно-правовий механізм, органи публічної влади, про-
єкти, програми, транскордонне співробітництво.

Постановка проблеми. Зважаючи на те, що в 
Україні тривалий час впроваджуються програми 
транскордонного співробітництва у різних регіо-
нах, їх успішність першочергово забезпечується 
наявністю ефективного правового підґрунтя та 
злагодженістю нормативно-правового механізму, 
активною участю органів законодавчої та вико-
навчої влади у цих процесах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Правові аспекти транскордонного співробіт-
ництва в Україні досліджували українські нау-
ковці: І.В.Артьомов, З.С.Варналій, В.В.Гоблик, 
Ю.Б.Євчак, І.Ф.Король, Я.В.Лазур, С.І.Мітряєва, 
В.А.Устименко. Водночас, у цих дослідженнях не 
приділено належної уваги питанню нормативно-

правового механізму спільного розвитку програм 
транскордонного співробітництва для стимулю-
вання розвитку регіонів, розширення їх можли-
востей та досягнення стратегічних цілей розвитку.

Метою статті є дослідження нормативно-пра-
вового механізму транскордонного співробітни-
цтва та перспектив його розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Правові, економічні та організаційні засади тран-
скордонного співробітництва в Україні регулю-
ються у таких нормативно-правових документах 
як Конституція України, Господарський, Цивіль-
ний та Податковий Кодекси України; закони 
України «Про транскордонне співробітництво», 
«Про засади державної регіональної політики», 



Том 33 (72) № 5 202220

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

«Про стимулювання розвитку регіонів», «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізич-
них осіб – підприємств та громадських форму-
вань», «Про доступ до публічної інформації», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», , «Про 
публічні закупівлі», відповідні державні стра-
тегії і програми, а також міжнародні договори 
України, що регулюють відносини у цій сфері, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України.

Основним нормативним підґрунтям розвитку 
транскордонного співробітництва в Україні став 
Закон «Про транскордонне співробітництво» 
(2004 р.), де визначено загальні засади тран-
скордонного співробітництва, основною метою 
якого є формування добросусідських відносин 
та поглиблення взаємодії його суб’єктів та учас-
ників задля сприяння спільному вирішенню 
завдань місцевого та регіонального розвитку, на 
основі дотримання принципів поваги до прав 
людини та її основоположних свобод, поваги до 
державного суверенітету, територіальної ціліс-
ності та непорушності кордонів держав, усу-
нення політичних, економічних, правових, адмі-
ністративних та інших перешкод для взаємної 
співпраці [1].

Створення сприятливих умов для ефективної 
та взаємовигідної співпраці суб’єктів та учасників 
транскордонного співробітництва України є осно-
вною метою державної політики у цій сфері для 
покращення рівня життя населення та сприяння 
економічного і соціального розвитку регіонів, а 
також гармонізації загальнодержавних, регіональ-
них та місцевих інтересів.

Мета реалізується через здійснення транскор-
донного співробітництва на міждержавному і 
територіальному рівнях для налагодження співп-
раці, обміну досвідом, вирішення назрілих еко-
логічних проблем, розбудови міжнародних тран-
спортних коридорів, забезпечення зайнятості 
населення, тощо.

Вищезгаданий Закон України тісно пов'язаний 
із іншими нормативно-правовими актами, які 
регулюють правові засади процесів транскордон-
ного співробітництва. Перелік законодавчих актів 
у сфері транскордонного співробітництва пред-
ставлено в таблиці 1.

Основною організаційною формою транскор-
донного співробітництва, що здійснюється відпо-
відно до двосторонніх або багатосторонніх угод 
про транскордонне співробітництво, відповідно 
до Закону «Про транскордонне співробітництво», 
є єврорегіон.

України завдяки вигідному географічному 
положенню межує із сімома державами, відпо-
відно, більшість адміністративно-територіальних 
одиниць нашої держави є прикордонними і вхо-
дять до десяти єврорегіонів (Буг, Верхній Прут, 
Дністер, Дніпро, Донбас, Карпати, Нижній Дунай, 
Слобожанщина, Чорноморський єврорегіон, 
Ярославна), п’ять з яких створено із державами-
членами Європейського Союзу. 

Державні програми розвитку транскордонного 
співробітництва здійснюються у рамках євро-
регіонів, а затверджуються Кабінетом Міністрів 
України, де окреслюються основні пріоритетні 
напрями розвитку з урахуванням європейського 
вектора розвитку та джерела фінансування захо-
дів, програм і проектів.

На сьогодні в Україні програми транскордон-
ного співробітництва реалізуються лише у п’яти 
єврорегіонах. Співпраця із регіонами, учасниками 
яких є адміністративно-територіальні одиниці 
росії і білорусі зупинена із моменту повномасш-
табного вторгнення російських військ на терито-
рію України.

Розвиток транскордонного співробітництва є 
важливим об’єктом сучасної регіональної полі-
тики та пріоритетом політики сусідства Європей-
ського Союзу. Транскордонне співробітництво 
в Україні реалізується на основі міжнародного 
права та вітчизняного законодавства, що вклю-
чає Європейську рамкову конвенцію про тран-
скордонне співробітництво між територіальними 
общинами або властями (Україна приєдналася до 
Конвенції 14 липня 1993 року) та додаткові про-
токоли до неї [6].

Відповідно до Конвенції, держави-члени праг-
нуть досягти співробітництва між прикордон-
ними територіальними общинами або властями в 
розвитку сільського господарства, охорони навко-
лишнього природного середовища, взаємодопо-
моги у надзвичайних ситуаціях задля сприяння 
економічному і соціальному прогресу та підви-
щення рівня добробуту населення.

З метою реалізації цілей цієї Конвенції уклада-
ються угоди між сторонами, якими заохочуються 
будь-які ініціативи територіальних общин і влас-
тей для благоустрою та розвитку прикордонних 
регіонів, зміцнення солідарності сусідніх народів 
і налагодження добросусідських взаємин.

Угоди про транскордонне співробітництво 
мають бути реалізовані у межах визначених євро-
регіонів, бути взаємовигідними його суб’єктам, 
передбачати акумулювання фінансових ресурсів 
для реалізації спільних заходів, програм, проек-
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тів та стратегій у екологічній, культурно-освітній, 
науковій, туристичній, соціальній та інших сферах.

Центральним органом виконавчої влади, який 
забезпечує реалізацію державної регіональної 
політики з питань транскордонного співробітни-
цтва є Міністерство розвитку громад та територій 
України (Мінрегіон), діяльність якого спрямо-
вується та координується Кабінетом Міністрів 
України. Завданнями цього органу є стимулю-
вання участі регіонів у програмах та проектах 
розвитку міжрегіонального і транскордонного 
співробітництва, формування оптимальної сис-
теми інституційного забезпечення регіонального 
розвитку, розробка та реалізація програм, поря-
док їх фінансування, правова, інформаційна та 
технічна підтримка, координація і взаємне узго-
дження їх виконання. 

Згідно із законом України «Про транскордонне 
співробітництво», як органи транскордонного 

співробітництва можуть утворюватися окремі 
юридичні особи (наприклад, об’єднання євроре-
гіонального співробітництва). Однак ці функції 
можуть здійснювати і відповідні структурні під-
розділи місцевих органів виконавчої влади та 
виконавчі органи місцевого самоврядування.

Державна підтримка транскордонного співро-
бітництва на виконання державних програм його 
розвитку здійснюється в пріоритетних напрямах 
для забезпечення фінансування тих заходів, про-
ектів і стратегій , які сприяють розв’язанню акту-
альних проблем і отримали фінансування в рам-
ках програм міжнародної технічної допомоги.

Видатки на реалізацію проектів та програм 
транскордонного співробітництва здійснюються 
за рахунок коштів державного та місцевих бюдже-
тів, бюджетів органів місцевого самоврядування, 
коштів міжнародної технічної допомоги, коштів 
Європейського Союзу, кредитних ресурсів між-

Таблиця 1
Законодавчі акти сфери транскордонного співробітництва Україні 

Назва закону Закон визначає
Закон України «Про тран-
скордонне співробітни-
цтво»[2].

− мету та принципи державної політики у сфері транскордонного співробітни-
цтва; сфери та організаційні форми транскордонного співробітництва;
− порядок утворення, статус, функції, повноваження та джерела фінансування 
його органів;
− принципи та форми державної підтримки розвитку транскордонного співро-
бітництва.

Закон України «Про засади 
державної регіональної 
політики»[3].

− основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організа-
ційні засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої 
політики України;
- напрями державної політики на запровадження дієвих інструментів державної 
підтримки міжрегіональної інтеграції, виконання міжрегіональних програм і 
проектів;
- порядок участі регіонів у програмах та проектах розвитку міжрегіонального та 
транскордонного співробітництва;
- програми регіонального розвитку та регіональні програми розвитку як меха-
нізми фінансування державної регіональної політики, в тому числі за рахунок 
коштів, що надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги і 
грантів Європейського Союзу.

Закон України «Про стиму-
лювання розвитку  
регіонів» [4].

− правові, організаційні, наукові, фінансові та інші заходи, спрямовані на досяг-
нення сталого розвитку регіонів на основі поєднання економічних, соціальних та 
екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, макси-
мально ефективне використання потенціалу регіонів в інтересах їх жителів та 
держави в цілому.

Закон України «Про вне-
сення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо засад державної регіо-
нальної політики та полі-
тики відновлення регіонів і 
територій» [5].

− основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організа-
ційні засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої 
політики України, встановлює особливості відновлення регіонів та територій, що 
постраждали внаслідок збройної агресії проти України;
- основні засади державної регіональної політики, спрямованої на створення 
та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя 
людей, зменшення територіальної диференціації за показниками соціально-еко-
номічного розвитку , співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями, 
програмами і фондами у сфері державної регіональної політики, використання 
відповідної міжнародної технічної допомоги, стимулювання участі регіонів у 
програмах та проектах розвитку транскордонного співробітництва.
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народних фінансових організацій, а також інших 
джерел, не заборонених законодавством.

Кабінетом Міністрів України створено Між-
відомчу комісію з питань підтримки транскор-
донного співробітництва та затверджено порядок 
проведення конкурсного відбору проектів (про-
грам) транскордонного співробітництва, яким 
може надаватися державна фінансова підтримка.

До складу Міжвідомчої комісії входить 
Міністр розвитку громад та територій (голова 
комісії), перші заступники (заступники) Міністрів 
економіки, фінансів, закордонних справ, інфра-
структури, енергетики, захисту довкілля та при-
родних ресурсів, культур та інформаційної полі-
тики, молоді та спорту, освіти і науки, охорони 
здоров’я, соціальної політики, цифрової транс-
формації, внутрішніх справ, юстиції. А також 
перші заступники (заступники) Голови Націо-
нального агентства з питань запобігання корупції, 
Держмитслужби, Держприкордонсдужби, ДСНС, 
Держаудитслужби. 

Для проведення Міжвідомчою комісією проце-
дури конкурсного відбору проектів (програм) тран-
скордонного співробітництва з метою визначення 
обсягів державної фінансової підтримки, попере-
дньо проводиться їх оцінка Експертною групою.

Порядок проведення конкурсного відбору 
визначена постановою Кабінету Міністрів 
України [7], а схвалений Міжвідомчою комісією 
перелік проектів (програм) слугує проектом акта 
про внесення змін до Державної програми розви-
тку транскордонного співробітництва відповідні 
роки, який подається Мінрегіоном до Кабінету 
Міністрів України.

В Україні ще з 2007 року діють чотири Про-
грами прикордонного співробітництва Євро-
пейського інструменту сусідства, в рамках яких 
реалізуються проекти: «Польща-Білорусь-Укра-
їна», «Україна-Угорщина-Словаччина-Румунія», 
«Україна-Румунія-Республіка Молдова», «Басейн 
Чорного моря».

Програмами визначено географічні рамки їх 
впровадження, визначені пріоритетні напрямки, 
за якими будуть реалізовуватися проекти в рамках 
програм, спільні органи управління. Обов’язковою 
умовою є співфінансування кожного проекту (як 
правило 10 %). 

З метою реалізації Програм прикордонного 
співробітництва укладаються багаторічні фінан-
сові угоди, які підписуються трьома сторонами: 
Європейською комісією, Спільним органом 
управління (Joint Managing Authority) і країною-
партнером.

Адміністративні та фінансові функції здійснює 
Спільний орган управління, який відповідає за 
реалізацію програми.

Кабінетом Міністрів України затверджено 
Порядок функціонування національної системи 
управління та контролю за виконанням спільних 
операційних програм прикордонного співробіт-
ництва Європейського інструменту сусідства 
2014-2020, яким визначається процедура функ-
ціонування національної системи управління та 
контролю за виконанням спільних операційних 
програм прикордонного співробітництва Європей-
ського інструменту сусідства 2014-2020, розподіл 
функцій та обов’язків між державними органами 
для виконання таких програм, враховуючи поло-
ження Угоди про фінансування спільної опера-
ційної програми прикордонного співробітництва 
«Україна - Польща - Білорусь 2014-2020», Угоди 
про фінансування спільної операційної програми 
прикордонного співробітництва «Україна - Угор-
щина - Словаччина - Румунія 2014-2020», Угоди 
про фінансування спільної операційної програми 
прикордонного співробітництва «Україна - Руму-
нія 2014-2020» та Угоди про фінансування спіль-
ної операційної програми прикордонного співро-
бітництва «Басейн Чорного моря 2014-2020» [8]. 

Відповідно до згаданої Постанови:
- Секретаріат Кабінету Міністрів України 

виступає Національним органом управління 
спільних операційних програм прикордонного 
співробітництва Європейського інструменту 
сусідства 2014-2020;

- Міністерство фінансів України - Національ-
ним контрольно-контактним пунктом спільних 
операційних програм, у тому числі шляхом залу-
чення Державної аудиторської служби до пере-
вірки законності та правомірності витрат голо-
вних партнерів та/або партнерів (резидентів) за 
проектами і виконання окремих завдань Органом 
суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 
(за згодою) та Аудиторською палатою (за згодою);

- Рахункова палата - представником України 
в Групі аудиторів спільних операційних програм 
прикордонного співробітництва Європейського 
інструменту сусідства.

Моніторинг та перевірки законності та право-
мірності витрат в рамках реалізації проектів (про-
грам) транскордонного співробітництва 2014-
2020 та цільового використання коштів бюджетів, 
які використовуються для співфінансування кож-
ного проекту проводиться відповідно до Порядку 
організації проведення перевірок законності і 
правомірності витрат, понесених головними парт-
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нерами та/або партнерами (резидентами) в рамках 
реалізації проектів за спільними операційними 
програмами прикордонного співробітництва 
Європейського інструменту сусідства, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 
30.06.2021 №674[9].

Підставою для проведення таких перевірок є 
запит Органу управління/Спільного технічного 
секретаріату Програми. Перевірки проводяться 
утвореною за наказом Міністра фінансів України 
робочою групою, до складу якої входять посадові 
особи Мінфіну та Держаудитслужби відповідно 
до наведених вище нормативних документів.

За результатами перевірок складаються чек-
лісти, які підписуються всіма членами робочої 
групи і в яких зазначаються виявлені порушення, 
неприйнятні витрати, рекомендації, тощо. Про 
результати перевірок та виявлені випадки пору-
шень і шахрайства в рамках реалізації проектів 
спільних операційних програм інформується 
Орган управління для прийняття відповідних 
рішень.

Головні партнери та партнери зобов’язані 
забезпечити повернення неналежно витрачених 
коштів та невикористаної частини гранту на запит 
Органу управління. Ті головні партнери та парт-
нери, які не забезпечили повернення неналежно 
витрачених коштів та невикористаної частини 
гранту або ті, які допустили випадки шахрайства 
під час виконання спільних операційних програм 
прикордонного співробітництва, не можуть брати 
участі у конкурсному відборі проектів в рамках 
майбутніх програм прикордонного співробітни-
цтва після 2020 року.

Державна програма розвитку транскордонного 
співробітництва на 2021-2027 роки зумовлена 
завершенням терміну виконання державної про-
грами на 2014-2020 роки, пріоритетом якої були 
розвиток та посилення інституційної спромож-
ності прикордонних регіонів, підвищення стан-
дартів і якості життя населення, ліквідація інф-
раструктурних перешкод, збереження екологічної 
мережі, зміцнення добросусідських відносин між 
країнами.

Ця програма передбачає розвиток нових форм 
транскордонного співробітництва та залучення 
додаткових фінансово-економічних ресурсів для 
вирішення завдань щодо місцевого і регіональ-
ного розвитку, інтенсифікації партнерства та 
поглиблення добросусідських багатосторонніх 
відносин між регіонами України та інших держав. 
Пріоритетними Програми є: реалізація в Україні 
Стратегії Європейського Союзу для Дунайського 

регіону; реалізація проектів (програм), що фінан-
суються за рахунок міжнародної технічної допо-
моги, а також програм прикордонного співро-
бітництва у рамках фінансового інструменту 
«Сусідство, розвиток і міжнародне співробітни-
цтво» (NDICI); забезпечення розвитку прикордон-
ної інфраструктури гірських територій Карпат; 
забезпечення розвитку інституційної спромож-
ності суб’єктів та учасників транскордонного 
співробітництва [10].

Мінрегіон відповідно до покладених на нього 
завдань в сприянні комплексному соціально-еко-
номічному розвитку регіонів також розробляє 
і Державну стратегію регіонального розвитку 
України та план заходів з її реалізації. Державна 
стратегія регіонального розвитку України розро-
бляється на період сім років та затверджується 
Кабінетом Міністрів України.

Державні програми розвитку транскордонного 
співробітництва корелюються із державними 
стратегіями регіонального розвитку.

Так, Державна стратегія регіонального розви-
тку на 2021-2027 роки є основним планувальним 
документом для реалізації секторальних страте-
гій розвитку, координації державної політики у 
різних сферах, досягнення ефективності вико-
ристання державних ресурсів у територіальних 
громадах та регіонах в інтересах людини, єдності 
держави, сталого розвитку історичних населених 
місць та збереження традиційного характеру істо-
ричного середовища, збереження навколишнього 
природного середовища та сталого використання 
природних ресурсів для нинішнього та майбутніх 
поколінь українців [11].

Стратегія визначає основні вектори нової регі-
ональної політики з метою розбудови конкуренто-
спроможних регіонів на основі ефективного вико-
ристання внутрішнього потенціалу, покращення 
зайнятості населення шляхом створення нових 
робочих місць для повернення до країни трудових 
мігрантів, підтримки потенційних центрів еконо-
мічного зростання, підтримки інтегрованих про-
ектів розвитку територій з особливими пробле-
мами розвитку.

Війна росії проти України спричинила тимча-
сову окупацію частини території нашої держави 
та призвела до ряду значних структурних руйну-
вань в національній економіці, поглибила розрив 
у рівнях розвитку регіонів, спричинила масовий 
відплив працездатного населення та капіталу з 
окупованих та прилеглих до них територій, відтак 
справила чималий вплив на суму втрат національ-
ного багатства Українського народу.
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Фінансово-економічна криза, зростання світо-
вої потреби в енергоресурсах та продовольстві, 
обмеженість в ресурсах, екологічні наслідки 
військових дій, неконтрольованість українсько-
російського кордону є тими найсерйознішими 
викликами, які вимагають узгодженості держав-
ної регіональної політики, спрямованої на ефек-
тивний регіональний розвиток з пріоритетним 
використанням власного ресурсного потенціалу 
регіонів.

Цим може стати впровадження кардинально 
нових інструментів стимулювання розвитку регі-
онів з врахуванням їх специфіки, розширення 
можливостей та стимулювання інвестування у 
розвиток альтернативних джерел енергетики для 
досягнення повної незалежності регіональних 
ринків від російського ринку.

Синергія стратегій регіонального розвитку 
та програм транскордонного співробітництва в 
Україні є тим інструментом підвищення ефектив-
ності виконання регіональної політики та тран-
скордонного співробітництва в прикордонних 
регіонах України через додаткові можливості для 
досягнення стратегічних цілей розвитку. 

Однак цей потенціал на даний час наразі є 
практично не реалізованим у більшості цільо-
вих регіонів. У майбутніх періодах стратегіч-
ного планування компонента транскордонного 
співробітництва потребує істотного доповнення 
та виокремлення найважливіших аспектів тран-
скордонної співпраці у відповідні розділи стра-
тегії регіонального розвитку. Відсутність спіль-
ного бачення транскордонного співробітництва 
між прикордонними українськими областями та 
адміністративно-територіальними одиницями 
сусідніх країн, інституційного закріпленого у 
відповідних угодах, що підпадають під дію про-
грам транскордонного та територіального спів-

робітництва, перешкоджає використанню усіх 
можливостей транскордонного співробітництва, 
як інструмента поліпшення рівня життя грома-
дян [12].

Висновки. Підводячи підсумок аналізу вітчиз-
няної нормативно-правової бази щодо розвитку 
транскордонного співробітництва слід зазна-
чити, що в Україні наявне відповідне законодавче 
забезпечення для побудови ефективної співпраці. 
Однак, ряд викликів і перешкод стоять на заваді 
реалізації його ефективного розвитку: збройна 
агресія росії та тимчасова окупація частини тери-
торії України; масштабні руйнування стратегіч-
них об’єктів та об’єктів цивільної інфраструк-
тури; високий рівень трудової міграції та втрати 
високоосвіченого людського потенціалу; незадо-
вільний стан системи освіти та охорони здоров’я; 
неузгоджене бачення щодо стратегічних напрям-
ків розвитку транскордонного співробітництва; 
недалекоглядність політики, що призвела до кри-
тичного стану значної частини транспортної інф-
раструктури та енергетики; низький рівень інно-
вацій у виробництві; відсутність довіри до судової 
системи, законодавства і фінансових установ, які 
гарантують захист інвестицій, неузгодженість 
окремих законодавчих норм.

Саме тому стратегічно важливо створити необ-
хідні умови для розвитку транскордонного спів-
робітництва із європейськими партнерами. Для 
цього необхідно забезпечити: спільне бачення 
транскордонної компоненти у стратегії регіональ-
ного розвитку; диференційований підхід кожного 
регіону до програм співробітництва із акцен-
том на можливості використання інструменту 
транскордонного співробітництва; лобіювання 
інтересів регіонів у ході програмування програм 
транскордонного співробітництва з урахуванням 
стратегічних напрямів розвитку.
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Boiko O.Yа. REGULATORY AND LEGAL MECHANISM OF STATE REGULATION  
OF CROSS-BORDER COOPERATION

An effective legislative basis provided by an effective regulatory and legal mechanism and the active 
participation of legislative and executive authorities in this process are mandatory provisions for the 
development of cross-border cooperation in Ukraine.

The article analyzes the regulatory and legal framework elucidated by the academic research of national 
scientists regarding the legal plane of cross-border cooperation in Ukraine.

The legislative acts of Ukraine in the field of cross-border cooperation are highlighted, the existing relevant 
legislative support for its development and effective use aimed at establishing and deepening cultural, scientific, 
economic, ecological, cultural and other relations between its subjects, is noted.

The main organizational forms of cross-border cooperation are scrutinized ; the implemented measures of 
the state authorities of Ukraine aimed at its development are investigated.

Monitoring of programs, projects, and strategies directed at the development of cross-border cooperation 
in Ukraine has been carried out to provide convincing indication that there is a joint solution of local and 
regional development tasks for the establishment of mutually beneficial and effective cooperation of subjects 
and participants of cross-border cooperation expected to raise the standard of living of the population and 
socio-economic development of regions.

The need for changes in external and internal conditions for the development of cross-border cooperation, 
reformatting of the main programs and determination of priorities for Ukraine today is especially relevant in 
the conditions of additional unprecedented challenges associated with both the external influence of Russia's 
armed aggression against Ukraine and internal factors caused by imperfect state legislature.

The regulatory and legal mechanism of cross-border cooperation obviously needs improvement; the primary 
task lies in the harmonization of domestic legislation to support cross-border cooperation as a promising 
tool for the development of regions in order to ensure the efficiency of financial resources in the people’s 
interests, the unity of the state, the sustainable development of territories, and the preservation of the natural 
environment.

Key words: euroregions, regulatory and legal mechanism, public authorities. projects, programs, cross-
border cooperation .
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Останнє десятиліття освітня система України охоплена глобальними змінами та рефор-
мами, що мають забезпечити її європейський поступ та створити передумови для якісних 
зрушень суспільного розвитку держави в цілому. Однією із ключових фігур процесу реформу-
вання є педагог. Професія педагога, як головного провідника позитивних змін, потребує осо-
бливої уваги з боку державних органів влади. 

У статті було проаналізовано освітню систему України, що забезпечує підготовку фахів-
ців за спеціальністю 013 «Початкова освіта» та виявлено, що вона представлена широкою 
мережею державних, комунальних та приватних закладів освіти, які здійснюють підготовку 
фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів. Таким чином 
формування майбутнього педагога є ступеневим та безперервним. 

З’ясовано, що найбільш поширеним освітньо-кваліфікаційним рівнем для майбутніх учи-
телів початкової школи був молодший спеціаліст. В 2014 році започатковано дискусію, щодо 
реорганізації вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, в тому числі і педагогічних. 
Проблемою, яка потребувала негайного розв’язання став дисбаланс між суспільним запитом 
на висококваліфікованих педагогічних працівників, розвитком глобальних технологічних змін 
та зміни самої системи педагогічної освіти, що вже за кілька років повинна була забезпечити 
компетентними педагогами початкової школи «Нову українську школу». Результатом трива-
лих обговорень стало рішення припинити набір молодших спеціалістів. 

Досліджено заходи публічного управління, щодо забезпечення підготовки висококвалі-
фікованих педагогічних кадрів шляхом впровадження нового складника освітньої системи 
України – фахової передвищої освіти. Визначено, що станом на сьогодні це один із найпопу-
лярніших та найдоступніших рівнів освіти для здобувачів за спеціальністю 013 «Початкова 
освіти». Обґрунтовано переваги підготовки фахівців початкової школи в системі фахової 
передвищої освіти: швидка та бюджетна підготовка фахівців, популярність серед обдаро-
ваної молоді районів та сіл України, що мають можливість набути престижну професію, 
закінчивши базову загальну середню освіту, високий рівень працевлаштування випускників 
в початкову школу порівняно із іншими ступенями освіти, продовження здобуття вищої 
освіта за заочною формою навчання. В той же час визначено основні недоліки здобуття фаху 
за спеціальністю 013 «Початкова освіта» за різними ступенями та запропоновано шляхи 
подолання найактуальніших проблем. 

Ключові слова: механізми публічного управління, система освіти України, початкова 
освіта, управління освітою, фахова передвища педагогічна освіта.

Постановка проблеми. Національна сис-
тема освіти України упродовж усього періоду 
незалежності перебуває в умовах постійного 
реформування як відповідь на сучасні глобальні 
виклики, зокрема такі, як процес інтеграції 
України в європейську спільноту. Вагомим 
фактором у досягненні успішних показників 
реформ є їх належне ресурсне забезпечення. 
В системі освіти таким ресурсом є педагогічні 
кадри. Особливої актуальності набуває підго-
товка фахівців початкової школи, як фундамен-
тальної ланки українського майбутнього. Зміни 
освітніх стандартів початкової освіти, запрова-

дження «Нової української школи» в початко-
вих касах, потребують нової якісної підготовки 
фахівців. Важлива проблема сьогодення – ефек-
тивність підготовки таких фахівців шляхом 
вдосконалення діючих та запровадження нових 
механізмів публічного управління. Зауважмо, 
що вирішення питання кількісного забезпе-
чення фахівцями початкової школи України, 
повинно супроводжуватися їх якісною підго-
товкою з урахуванням оптимальної вартості 
навчання такого спеціаліста та впровадженням 
механізмів залучення його на робоче місце без-
посередньо за отриманим фахом. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика підготовки вчителів початкової 
школи була завжди важливою сферою дослі-
дження наукової думки провідних педагогів та 
психологів різних часів: І. Бех, Н. Бібік, І. Зязюн, 
Н. Ничкало, О. Сухомлинська, Г. Падалка та інші. 
Роль публічного управління освітою фахівців 
початкової школи, дослідження системи освіти 
їх підготовки, переваг різних рівнів навчання, 
обґрунтування фінансування бюджетних форм 
навчання, розподіл місць державного та регіо-
нального замовлення, механізми працевлашту-
вання випускників педагогічних вузів не дослі-
джено належним чином. В той же час Міністр 
освіти і науки України Сергій Шкарлет констатує, 
що в країні існує серйозний дефіцит педагогіч-
них кадрів, а отже зазначена проблема потребує 
детального наукового аналізу та пошуку шляхів її 
вирішення.

Постановка завдання. Мета статті – проана-
лізувати ступеневу підготовку фахівців початко-
вої освіти України, дослідити заходи публічного 
управління, щодо забезпечення підготовки висо-
кокваліфікованих педагогічних кадрів початкової 
школи, обґрунтувати переваги підготовки фахів-
ців початкової школи в системі фахової передви-
щої педагогічної освіти та визначити її недоліки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система освіти України проходить ряд трансфор-
маційних процесів, обумовлених необхідністю 
досягнення європейських стандартів та виходу 
на міжнародну арену. Зрозуміло, що ці процеси 
не можуть проходити осторонь підготовки фахів-
ців початкової школи, адже саме вони закладають 
підґрунтя у майбутній розвиток країни. Необхід-
ність реформ системи підготовки фахівців почат-
кової освіти зумовлена такими факторами: вихід 
України з радянської системи освіти та орієнта-
ція виробництва на потреби постіндустріаль-
ного суспільства, вихід України на міжнародну 
арену в контексті процесів євроінтеграції, поси-
лення національно-патріотичного виховання, 
як основи та гарантії національної безпеки май-
бутнього України, запровадження дистанційних 
форм навчання в результаті пандемії COVID-19, 
запровадження нової української школи, стрімка 
глобалізація, діджиталізація освіти. Усі ці фак-
тори повинні стати вагомим стимулом до зміни 
освітньої парадигми майбутніх вчителів початко-
вої школи та встановлення нових стандартів, що 
безсумнівно сприятиме підвищенню конкурен-
тоспроможності українських освітян на глобаль-
ному ринку праці. 

Під час аналізу сектору освітньої системи 
України, що відповідає за підготовку фахівців 
спеціальності 013 «Початкова освіта» було дослі-
джено наступне. Для забезпечення якісної освіти 
фахівців початкової школи в Україні наявна 
мережа закладів фахової передвищої та вищої 
педагогічної освіти. В залежності від засновника, 
заклади освіти, що готують фахівців початкової 
школи поділяються на державні, комунальні та 
приватні [4]. Понад 75% закладів вищої педаго-
гічної освіти підпорядковані Міністерству освіти 
і науки України, в той час як 90% закладів фахо-
вої передвищої освіти перебувають у комуналь-
ній формі власності та контролюються місцевим 
органам влади. Як правило це має позитивний 
вплив, адже місцева влада орієнтуючись у можли-
востях власного бюджету та потребі регіону у тих 
чи інших фахівцях, має змогу більш адекватно 
формувати регіональне замовлення. 

Щодо об’єктів безпосереднього управління, 
то вони представлені університетами, інсти-
тутами, академіями та педагогічними коле-
джами. За нашим дослідженням, відповідно 
до даних Єдиної державної електронної бази 
з питань освіти (далі – ЄДЕБО) та опитування 
випускників за спеціальністю 013 «Початкова 
освіта», вагомий відсоток вакантних посад на 
рикну педагогічної праці заповнювали випус-
кники саме педагогічних училищ чи коледжів, 
що здобули ступінь молодшого спеціаліста. Не 
дивлячись на це освітня діяльність за освітньо-
кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 
припинилася у 2019 році [5]. Неспроможність 
закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації 
задовольняти сучасні потреби ринку праці були 
обумовлені глобальним розвитком технологій, 
входженням у болонський процес, зміною пара-
дигми педагогічної освіти та суспільним запи-
том на фахівців нового формату, що за кілька 
років повинні були забезпечити кваліфікованими 
кадрами початкову «Нову українську школу». 
Враховуючу, що молодші спеціалісти забез-
печували вагомий відсоток педагогів початко-
вої школи, перед державою постала важлива 
задача – не допустити дефіциту педагогічних 
кадрів на ринку праці. З цією метою були заді-
яні основні механізми державного управління, 
серед яких можна назвати правові; організаційні; 
фінансово-економічні; кадрові; соціальні; моти-
ваційні; матеріально-технічні; інформаційні; 
управління інноваційним розвитком; управління 
якістю [1, с. 421]. Результатом впровадження 
зазначених механізмів стало створення нового 
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складника освіти – фахова передвища освіта, що 
у майбутньому повинна забезпечити підготовку 
фахових молодших бакалаврів замість молодших 
спеціалістів з урахуванням потреб сучасності. 
На думку Генерального директора директорату 
фахової передвищої, вищої освіти О. Шарова 
закон про фахову перевищу освіту повинен 
забезпечити набуття студентами практичних 
знань, які дозволили б випускникам одразу після 
завершення закладу освіти розпочати педаго-
гічну діяльність [10].

 Як правило фахових молодших бакалаврів, а 
до них молодших спеціалістів, готують усі педа-
гогічній коледжі – заклади фахової передвищої 
освіти або структурні підрозділи закладів вищої 
освіти, іншої юридичної особи, що провадить 
освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахо-
вої передвищої освіти. Відповідно до закону про 
фахову передвищу освіту при наявності відпо-
відних ліцензій, що передбачає належний педа-
гогічний потенціал, у коледжах можуть готува-
тися молодші балкари та бакалаври [9]. Обласний 
коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна 
академія імені А. С. Макаренка» Полтавської 
обласної ради» готує фахових молодших бака-
лаврів та балкарів з початкової освіти. Однак, 
більшість бакалаврів з початкової освіти прохо-
дять підготовку саме у вищих навчальних закла-
дах. Деякі педагогічні коледжі було інтегровано 
до складу вищих навчальних закладів у якості 
невідокремленого структурного підрозділу, що 
дає можливість оптимізувати підготовку фахів-
ців початкової освіти і зробити цей процес для 
випускників бази набору базової середньої освіти 
неперервним. Наприклад, Комунальний заклад 
вищої освіти «Дніпровська академія неперервної 
освіти» Дніпровської обласної ради», до складу 
якого інтегровано Дніпровський фаховий педаго-
гічний коледж, дає можливість своїм студентам 
здобути диплом фахового молодшого бакалавра, а 
потім вступити на бакалаврат у власний навчаль-
ний заклад за тією ж спеціальністю; магістратуру 
можливо здобути за напрямом 011 «Освітні, педа-
гогічні науки». Магістрів з початкової освіти готу-
ють суто в університетах, інститутах та академіях, 
що є вищими навчальними закладами. Станом на 
2022 рік в Україні зареєстровано широку мережу 
навчальних закладів, що готують фахівців за спе-
ціальність 013 «Початкова освіта», з них:

- 49 закладів освіти – фахових молодших 
бакалаврів;

- 44 заклади освіти – молодших спеціалістів 
(завершують підготовку);

- 3 заклади освіти – молодших бакалаврів;
- 56 закладів освіти – бакалаврів;
- 41 заклад освіти – магістрів.
Станом на 1 жовтня 2022 року в Україні за спе-

ціальністю 013 «Початково освіта» навчається 
24995 здобувачів освіти, з них 16685 навчаються за 
кошти державного або місцевого бюджету і лише 
8310 за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
(табл. 1). Переважна кількість студентів бюджет-
ників навчається на денній формі навчання, в той 
час як студенти заочної форми на 77% навчаються 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Як уже зазначалося раніше, здобувачі педаго-
гічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
фахового молодшого бакалавра до 2019 року всту-
пали до педагогічних коледжів як молодші спе-
ціалісти, що необхідно враховувати при аналізі 
статистичних даних, зібраних нами під час дослі-
дження, та об’єднувати їх контингент при порів-
нянні кількісних показників вступу та випуску з 
молодшими бакалаврами, бакалаврами та магі-
страми, адже на сьогодні вони прирівнюються у 
законодавчому полі. 10 220 студенів здобувають 
спеціальність 013 «Початкова освіта» за освітньо-
кваліфікаційними рівнями фахового молодшого 
бакалавра та молодшого спеціаліста. Другим най-
більш популярним рівнем освіти серед освітян 
початкової школи виявися бакалавр – 9866 здобу-
вачів освіти, і майже вдвічі менше, 4843 – магістр. 
Найбільше коштів державного та місцевого 
бюджетів витрачається на підготовку фахових 
молодших бакалаврів та бакалаврів. 

Для того, щоб обґрунтувати такий розподіл 
коштів, слід проаналізувати професійні можли-
вості випускників кожного із ступенів освіти та 
з’ясувати їх переваги і недоліки. Так до основних 
переваг здобуття диплома на рівні фахової перед-
вищої педагогічної освіти можна віднести деше-
визну підготовки такого фахівця. Якщо порівняти 
вартість навчання здобувачів освіти контрактної 
форми навчання за освітнім ступенем фаховий 
молодший бакалавр і решту ступенів, маємо 
суттєву різницю між ними (табл. 1). При цьому 
середній показник вартості підготовки студентів 
за кошти фізичних/юридичних осіб відображає 
приблизно 70% собівартості навчання для дер-
жави. Ще однією вагомою перевагою є швидкість 
підготовки фахівця в системі фахової передвищої 
освіти: бакалавр здобуває диплом і готовий до 
професійної діяльності після завершення повної 
середньої освіти лише через 4 роки навчання, як 
і фаховий молодший бакалавр, з тією різницею, 
що цей спеціаліст отримає свій диплом через 
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4 роки завершення базової загальної середньої 
освіти. Таким чином держава не тільки витрачає 
на освіту фахового молодшого бакалавру менше 
коштів, а ще й пришвидшує його можливе при-
буття на ринок праці.

Важливу роль відіграє процес відбору здобу-
вачів до фахових передвищих та вищих закладів 
освіти. Якщо проаналізувати середній рейтин-
говий бал абітурієнтів, що розпочали навчання 
за спеціальністю 013 «Початкова освіта», можна 
побачити, що найбільш високий у здобувачів 
фахової передвищої освіти, що вступали після 
завершення саме базової середньої освіти. За 
власним дослідженням автора понад 68 % абітурі-
єнтів цього рівня є вихідцями з сіл та селищ місь-
кого типу, що свідчить про створення державою 
належних умов для здобуття професії педагога 
здобувачами освіти із дрібних населених пунктів 
серед яких багато творчої та обдарованої молоді. 
Найнижчий рейтинг щорічно демонструють абі-
турієнти того ж складника освіти, але вже бази 
вступу повної середньої освіти (табл. 2). 

При цьому абітурієнти закладів фахової перед-
вищої освіти мають можливість бути зараховані 
на навчання навіть з мінімальними 100 балами. 
Такий дефект відбору на спеціальність фахівців 
початкової освіти повинен бути розглянутий від-
повідними центральними органами виконавчої 
влади у сфері освіти і науки України, що розро-
бляє та затверджує умови прийому на навчання 

до закладів фахової передвищої освіти. Ще одним 
кроком до подолання проблеми, що склалася 
може стати розвиток освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодший бакалавр з початкової освіти. 
Молодші бакалаври мають вищі бали вступу аніж 
фахові молодшого бакалаври, адже вони вже є 
здобувачами І рівня вищої освіти. Розширення 
мережі закладів, що готують молодших бака-
лаврів з початкової освіти, поліпшення викла-
дацького педагогічно-наукового рівня могли б в 
цілому посприяти якісній підготовці здобувачів 
освіти молодших бакалаврів і поступово витіс-
нити складник освіти фаховий молодший бака-
лавр на базі повної загальної середньої освіти, як 
малоефективний. 

Ще одним недоліком для випускників фахо-
вої передвищої освіти є відсутність записів в їх 
освітньому стандарті щодо розділу працевлашту-
вання. Втім, така ж ситуація спостерігається і в 
освітньому стандарті для фахівців 013 «Початкова 
освіта» бакалаврського рівня, що серйозно усклад-
нює процес влаштування на робоче місце фахових 
молодших бакалаврів та бакалаврів [7, 8]. У Кон-
цепції педагогічної освіти зазначено, що у системі 
початкової середньої освіти можуть працювати 
особи з фаховою передвищою освітою за умови 
поєднання практичної педагогічної діяльності 
зі здобуттям відповідної освіти [6]. За даними 
ЄДЕБО у 2022 році 2979 здобувача освіти отри-
мали дипломи фахових молодших бакалаврів та 

Таблиця 1
Аналіз контингенту здобувачів освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» у 2022-2023 н.р.
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Вказано у гривнях

1

Фаховий молод-
ший бакалавр 49 6856 761 52 182 7851 16000 10500

Молодший спе-
ціаліст 44 2221 133 0 15 2369 - -

2 Молодший бака-
лавр 3 42 24 0 0 66 19365 13000

3 Бакалавр 56 4618 1435 945 2868 9866 21000 13800

4 Магістр 41 1301 388 650 2504 4843 22500 18500

Загальна кількість здобувачів 
освіти 15038 2741 1647 5569 24995

Джерело: розробка автора на основі аналізу [2] 
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молодших спеціалістів. Своє навчання на бакалав-
раті продовжили 902 здобувачі на заочній формі 
навчання і 435 – на денній. Таким чином понад 
45% продовжили здобувати вищу освіту з них 
67% на заочній формі навчання, як правило через 
роботу у школі. Щодо бакалаврів, то у 2022 році 
диплом бакалавра здобули 3281 студент. Понад 
90 % продовжили здобуття вищої освіти: з них 
40 % на денній формі 60 % на заочній, а отже спе-
ціаліст якого готували 4 роки до роботи у школі, 
продовжив своє професійне навчання у магістра-
турі, що не вирішує виробничої кризи та дефіциту 
педагогічних кадрів початкової школи. Крім того, 
згідно Концепції педагогічної освіти особливим 
завданням другого (магістерського) рівня вищої 
педагогічної освіти є підготовка педагогічних 
працівників для забезпечення закладів, переду-
сім, педагогічної, спеціалізованої освіти, фахової 
передвищої, післядипломної та профільної серед-
ньої освіти академічного і професійного спряму-
вання [6]. А отже відсоток здобувачів освіти магіс-
терського рівня, що потрапляє у початкову школу 
дуже низький, адже мета та завдання цього рівня 
більш академічні. Крім того, частина магістрів 
продовжує своє навчання в аспірантурі. 

Внаслідок погіршення демографічної ситуа-
ції в Україні зростає кількість малокомплектних 
шкіл, утримання яких стає непосильним для міс-
цевих бюджетів. Тут зростає кількість вакансій 
вчительського складу. Розвиток мережі закла-
дів повної загальної середньої освіти у регіонах 
є нерівномірним, має специфічні особливості, 
виклики та загрози. Головною проблемою для всіх 
регіонів є проблема старіння кадрів, яка потребує 
розв’язання на державному рівні – розробки захо-
дів, механізмів для залучення молодих спеціаліс-
тів до роботи в початкову школу [3].

Висновки. Здійснене дослідження дає мож-
ливість зробити такі висновки. По-перше, 
українська система освіти фахівців початкової 
школи потребує додаткового державного регу-
лювання в питанні розвитку певних рівнів педа-
гогічної освіти, насамперед фахової передвищої. 
По-друге, в ході дослідження було з’ясовано, що 
41% здобувачів початкової освіти проходить під-
готовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахо-
вий молодший бакалавр та молодший спеціаліст, 
що є найвищим показником серед усіх рівнів 
освіти та має викликати посилену увагу з боку 
держави у питанні перерозподілу бюджетних 
коштів на підготовку фахівців початкової школи. 
По-третє, встановлено, що на сьогодні школу 
забезпечують саме фахові молодші бакалаври та 
бакалаври і досліджено переваги підготовки спе-
ціалістів початкової освіти за різними ступенями. 
Обґрунтовано, що підготовка фахового молод-
шого бакалавра обходиться державі дешевше 
ніж бакалавра, при цьому спеціаліст готується 
в скорочений термін і готовий продовжити своє 
навчання за заочною формою, поєднуючи його з 
роботою за фахом. По-четверте було досліджено 
середній рейтинговий бал вступу для кожного 
рівня освіти, та зафіксовано, що здобувачі фахо-
вого молодшого бакалавру бази набору базової 
середньої освіти мають один із найвищих балів, 
в той час як абітурієнти цього ж рівня освіти, але 
бази набору на повній загальній освіті, мають 
найнижчий катастрофічний показник, що викли-
кає питання до їх подальшої професійної придат-
ності. Це пояснюється дефектом відбору під час 
роботи приймальної комісії, який обумовлений 
відсутністю порогового балу, який мають набрати 
абітурієнти при вступі. Необхідним заходом для 
подолання цієї проблеми повинно стати встанов-

Таблиця 2
Середній бал вступу здобувачів освіти  

за спеціальністю 013 «Початкова освіта» у 2022-2023 н.р.

№
Освітній рівень Середній

База вступу денна заочна
бюджет контракт бюджет контракт

1 Фаховий молодший 
бакалавр

9 класів 161 128 - -

11 класів 133 123 125 140

2 Молодший бакалавр 148 135 - -
3 Бакалавр 158 129 149 132
4 Магістр 168 154 158 142

Джерело: розробка автора на основі аналізу [2]
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лення рівня мінімального прохідного балу з яким 
студент може бути допущений до конкурсу. Ще 
одним шляхом є розширення мережі закладів, які 
готують молодших бакалаврів, що в свою чергу 
передбачає підвищення якості освітніх послуг, які 
будуть надавати таким студентам вже науково-
педагогічні працівники. 

Результати здійсненого аналізу дозволяють 
зробити висновок про те, що найбільш болю-
чим питанням залишається механізм публічного 
управління із залучення молодих спеціалістів 
на роботу у початкову школу. Такими заходами 
є виплата підйомних коштів молодим фахівцям 

по працевлаштуванню за спеціальністю, понов-
лення модернізованої системи відробітку за 
фахом бюджетних коштів, для здобувачів освіти, 
що отримали освіту за кошти державного чи 
місцевого бюджетів, тощо. Вагому роль могли 
б відіграти мотиваційні механізми публічного 
управління, підняття престижності педагогічної 
праці, створення належного медичного та пен-
сійного страхування вчителів початкової школи, 
розширення пільг на ряд державних послуг для 
педагогів. У межах отриманих результатів можна 
окреслити перспективу подальшого студіювання 
в цьому напрямі.
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Voloshka Yе.M. ANALYSIS OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHING  
STAFF TRAINING SYSTEM: ADMINISTRATIVE ASPECT

In the last decade, the educational system of Ukraine has been covered by global changes and reforms, 
which are expected to ensure its European progress and create prerequisites for qualitative shifts in the social 
development of the country as a whole. One of the key figures in the reform process is the teacher. The profession 
of a teacher, as the main conductor of positive changes, needs special attention from the state authorities.

In the article the educational system of Ukraine that trains specialists in specialty 013 «Primary Education» 
was analyzed and it was found out that it is represented by a wide network of state, communal and private 
educational institutions that train professional junior bachelors, junior bachelors, bachelors and masters. 
Thus, the formation of a future teacher can be gradual and continuous.

It was found out that the most common educational and qualification level for future primary school teachers 
was junior specialist. In 2014, a discussion was started on the reorganization of higher educational institutions 
of the I-II levels of accreditation, including pedagogical ones. The problem that needed to be addressed was 
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the imbalance between the public demand for highly qualified pedagogical workers, the development of global 
technological changes, and changes in the pedagogical education system itself, which was supposed to provide 
the «New Ukrainian School» with qualified personnel within a few years. The result of continuous discussions 
was the decision to stop recruiting junior specialists.

The measures of public administration to ensure the training of highly qualified teaching staff through 
the introduction of a new component of the educational system of Ukraine - vocational pre-higher education 
- have been studied. It has been determined that, as of today, this is one of the most popular and affordable 
levels of education for applicants in specialty 013 "Primary Education". The advantages of training primary 
school specialists in the system of professional preliminary higher education have been substantiated: quick 
and budget training of specialists, popularity among gifted youth of regions and villages of Ukraine, who 
have the opportunity to acquire a prestigious profession after completing basic general secondary education, 
high level of employment of primary school graduates compared to other degrees, an opportunity of obtaining 
higher education by distance elarning. At the same time, the main shortcomings of obtaining a specialty in the 
specialty 013 «Primary education» at various levels are identified and ways to overcome the most pressing 
problems are proposed.

Key words: mechanisms of public administration, education system of Ukraine, primary education, 
education management, professional pre-higher pedagogical education.
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МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ  
З ФОРМУВАННЯМ ОСВІТНІХ КЛАСТЕРІВ

У статті розроблено модель реалізації стратегії інтернаціоналізації освіти з формуван-
ням освітніх кластерів, що передбачає наступні етапи: формування нормативно-правової 
бази та методичних рекомендацій щодо створення та функціонування освітнього кластера; 
розробка критеріїв та вимог добору для учасників кластера; розробка необхідних вимог для 
їх впровадження у стратегії соціально-економічного розвитку регіонів, у яких будуть перебу-
вати учасники кластера; вибір ЗВО, здатних стати центром кластера, з урахуванням наяв-
них у них ресурсів, досвіду та потенціалу інтернаціоналізації, укладання угод, формування 
пулу учасників; вибір партнерів з числа комерційних та некомерційних організацій (можливі 
партнери ЗВО), укладання угод, формування пулу учасників; вибір партнерів з числа науково-
дослідних організацій (можливі партнери ЗВО), укладання угод, формування пулу учасників; 
створення органу (наглядової ради, робочої групи та ін.), що координує діяльність учасників 
кластера; формування пулу ресурсів (матеріальних та нематеріальних), які можна викорис-
товувати колективно для реалізації спільних проектів з інтернаціоналізації освіти; форму-
вання та реалізація пулу проектів, спрямованих на зростання експорту послуг вищої освіти 
з урахуванням форм інтернаціоналізації; розвиток внутрішньої інтернаціоналізації; розви-
ток інтернаціоналізації на основі спільних програм та програм подвійних дипломів; розвиток 
інтернаціоналізації на основі відкриття філій за кордоном; розвиток інтернаціоналізації на 
основі розвитку онлайн-навчання.

Встановлено, що формування освітнього кластера надає можливості: перетворення існу-
ючих досліджень; підвищення їх оцінки та валідація; формування пулу дослідницьких про-
ектів; використання додаткових об'єктів інфраструктури; забезпечення зворотного зв'язку 
від стейкхолдерів; використання нових можливостей; участь у підготовці необхідних кадрів, 
що є джерелом капіталу; розвиток підприємництва; використання сумісних технологій при 
розробці інноваційної продукції.

Визначено, що для формування сприятливих умов розвитку освітнього кластера необхідно: 
удосконалення механізмів фінансового регулювання діяльності кластера та забезпечення 
надання методичної, інформаційної та освітньої підтримки необхідно підвищення ефектив-
ності системи професійної та безперервної освіти; створення реєстру інфраструктурних 
об'єктів та наявних ресурсів, які можна використовувати для реалізації спільних проектів; 
вкладення цільових інвестицій у розвиток інфраструктурних об'єктів учасників кластера; 
розробка спеціалізованого податкового, міграційного та трудового регулювання, а також 
зниження адміністративних бар'єрів.

Ключові слова: інтернаціоналізація освіти, модель, освітні кластери, стратегія.

Постановка проблеми. Для отримання синер-
гетичного ефекту від впливу сукупності факторів 
на нарощування обсягу експорту вищої освіти 
(як безпосередньо, так і опосередковано) необ-
хідне створення спеціального середовища, що 
охоплює різних учасників: влада, ЗВО, іноземні 
студенти, потенційні іноземні студенти, представ-
ники реального сектору економіки (роботодавці), 
інші партнери. Прихильність до конкретної кра-
їни навчання та вищої освіти повинна формува-
тися у потенційного іноземні студента ще на етапі 
вибору майбутньої професії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, що стосуються інтернаціоналізації 
вищої освіти, отримали широке висвітлення у пра-
цях вітчизняних та зарубіжних дослідників. Меха-
нізми оцінки впливу вищої освіти в розвитку тери-
торій найповніше представлені роботах Р. Батту, 
Б. Блюстоуна, Р. Хаггінса та ін. Питання функціо-
нування ринку несировинних товарів та послуг (до 
яких належить і вища освіта) згідно з основними 
законами світової торгівлі та глобальної конкурен-
ції найбільш повно представлені в роботах Р. Вер-
нона, М. Портера, А. Сміта, Д. Рікардо та ін.
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Однак ці дослідження не охоплюють весь 
спектр питань, що стосуються інтернаціоналізації 
вищої освіти. 

Постановка завдання. Метою статті є розро-
блення моделі реалізації стратегії інтернаціоналі-
зації освіти з формуванням освітніх кластерів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для нарощування обсягів експорту вищої 

освіти на глобальному рівні, необхідно окрім 
розвитку інфраструктури, нормативно-правових 
регламентів, освітніх продуктів та іншого, в першу 
чергу, просування української освіти за кордоном, 
що включає створення інтегрованої системи залу-
чення іноземних студентів (спеціальні міграційні 
умови, єдиний портал з навігацією за всіма освіт-
німи програмами очного та дистанційного фор-
мату та з можливістю реєстрації, інтегрована про-
грама маркетингу та просування), в реалізації якої 
крім Міністерства освіти і науки буде одночасно 
задіяний ряд супутніх міністерств та відомств, 
серед яких Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство культури та інформаційної 
політики України, Міністерство з питань страте-
гічних галузей промисловості України, Міністер-
ство розвитку громад та територій України, Мініс-
терство економіки України, Державна міграційна 
служба України.

На локальному рівні не всі ЗВО успішно інтер-
націоналізуються. У зв'язку з цим, найкращого 
синергетичного ефекту можна досягти лише за 
рахунок компліментарності ресурсів, заснованої 
на об'єднанні зусиль ЗВО щодо просування вну-
трішніх та транснаціональних освітніх послуг на 
світовому ринку, що сприяє підвищенню ступеня 
інтернаціоналізації не лише самих ЗВО, а й усієї 
освітньої системи в цілому. У зв'язку з цим акту-
альним стає створення кластерних моделей, адап-
тованих до сфери освіти, що дозволить досягти 
необхідних результатів та ефектів, заради яких 
створюється кластер. 

Базові засади кластерної політики визначено 
у Плані пріоритетних дій Уряду на 2016 рік а 
потім на 2017 рік (розроблення законодавчої бази 
для розвитку в Україні промислових кластерів та 
розширення співпраці з ООН у цьому контексті) 
[1], Середньостроковому плані пріоритетних дій 
Уряду до 2020 року (пріоритетний напрям – роз-
виток промислових кластерів) [2], Плані пріори-
тетних дій Уряду на 2018 рік (розширення пере-
ліку завдань кластерного розвитку: інтеграція 
існуючих кластерів до Європейської платформи 
співпраці кластерів, до програм підтримки ЄС 
(COSME, «Горизонт 2020» тощо), а також роз-

роблення проекту постанови Кабінету Міністрів 
України щодо методики розвитку кластерів [3]. 
Поки що всі перелічені засади не реалізовані на 
практиці, відсутнє також законодавче регулю-
вання кластерного розвитку в Україні.

Тому умовами створення освітнього кластера 
є наступні: ініциатива (об'єднання ініціативних 
та впливових представників навчальних закладів, 
дослідницьких, комерційних та некомерційних 
організацій, державних та недержавних структур, 
а також органів влади, здатне згуртувати навколо 
себе, знайти нових партнерів); інновації (нові тех-
нології в освіті, організації навчального процесу, 
здатні відкрити нові конкурентні переваги та поси-
лити позиції на ринку освітніх послуг, появу нових 
професій та компетенцій на ринку праці, у тому 
числі міжнародному); інформація (формування 
єдиного інформаційного простору, розвиток тех-
нологій управління знаннями); інвестиції (участь 
у нових проектах за рахунок об'єднання власного 
фінансування, а також залучення додаткового, 
зокрема національного та іноземного); інтегра-
ція (спільне використання матеріально-технічної 
бази, ресурсів, виробництво знань та нематеріаль-
них активів); інтерес (основна умова, яка передба-
чає зацікавленість усіх учасників освітнього клас-
тера заради отримання певної вигоди).

При цьому успішними умовами діяльності 
освітнього кластера є такі: наявність взаємозв'язків 
між учасниками, які роблять ЗВО сильнішими в 
порівнянні з темними, хто працює поза класте-
ром; кооперація та співробітництво, що стимулю-
ють пошук найбільш досконалих методів роботи; 
головний фактор визначення загальної страте-
гії – орієнтація на потреби ринків; забезпечення 
протиборчої стратегії кожного учасника загальної 
стратегії кластера.

Суб'єктами, що входять до кластеру, вико-
нуються наступні завдання: забезпечуються усі 
завдання інтеграції науки, освіти, виробництва, 
спільно використовуються спільні ресурси; в 
управлінні потоками ресурсів активно використо-
вується ринковий механізм, що базується на обміні 
інформацією та активній взаємодії учасників в 
межах єдиного інформаційно-комунікаційного 
середовища; розробка спільних програм іннова-
ційного розвитку з урахуванням виділених пріо-
ритетних напрямків; об’єднують заклади освіти, 
науки, бізнесу, фінансових та кредитних організа-
цій на основі стратегічного партнерства [4].

Формування освітнього кластера надає мож-
ливості: перетворення існуючих досліджень; під-
вищення їх оцінки та валідація; формування пулу 
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дослідницьких проектів; використання додатко-
вих об'єктів інфраструктури; забезпечення зво-
ротного зв'язку від стейкхолдерів; використання 
нових можливостей; участь у підготовці необхід-
них кадрів, що є джерелом капіталу; розвиток під-
приємництва; використання сумісних технологій 
при розробці інноваційної продукції.

Для формування сприятливих умов розвитку 
освітнього кластера крім удосконалення механізмів 
фінансового регулювання діяльності кластера та 
забезпечення надання методичної, інформаційної та 
освітньої підтримки необхідно підвищення ефектив-
ності системи професійної та безперервної освіти 
(наприклад, підвищення кваліфікації для викладачів 
ЗВО за новими освітніми технологіями та підви-
щення рівня володіння іноземними мовами); ство-
рення реєстру інфраструктурних об'єктів та наявних 
ресурсів, які можна використовувати для реалізації 
спільних проектів; вкладення цільових інвестицій 
у розвиток інфраструктурних об'єктів учасників 
кластера; розробка спеціалізованого податкового, 
міграційного та трудового регулювання, а також 
зниження адміністративних бар'єрів.

Етапами по створенню освітнього кластера є 
наступні: 

- формування нормативно-правової бази та 
методичних рекомендацій щодо створення та 
функціонування освітнього кластера;

- розробка критеріїв та вимог добору для учас-
ників кластера;

- розробка необхідних вимог для їх впрова-
дження у стратегії соціально-економічного розви-
тку регіонів, у яких будуть перебувати учасники 
кластера;

- вибір ЗВО, здатних стати центром кластера, 
з урахуванням наявних у них ресурсів, досвіду та 
потенціалу інтернаціоналізації, укладання угод, 
формування пулу учасників;

- вибір партнерів з числа комерційних та неко-
мерційних організацій (можливі партнери ЗВО), 
укладання угод, формування пулу учасників;

- вибір партнерів з числа науково-дослідних 
організацій (можливі партнери ЗВО), укладання 
угод, формування пулу учасників;

- створення органу (наглядової ради, робочої 
групи та ін.), що координує діяльність учасників 
кластера;

- формування пулу ресурсів (матеріальних 
та нематеріальних), які можна використовувати 
колективно для реалізації спільних проектів з 
інтернаціоналізації освіти;

- формування та реалізація пулу проектів, 
спрямованих на зростання експорту послуг вищої 
освіти з урахуванням форм інтернаціоналізації;

- розвиток внутрішньої інтернаціоналізації;
- розвиток інтернаціоналізації на основі спіль-

них програм та програм подвійних дипломів;
- розвиток інтернаціоналізації на основі від-

криття філій за кордоном;
- розвиток інтернаціоналізації на основі розви-

тку онлайн-навчання.
Таким чином, кластерна форма взаємодії є 

найбільш ефективною під час реалізації проек-
тів, що потребують колективної участі, а також 
залучення сторонніх партнерів, а також стимулює 
виникнення нових науково-технічних напрямів та 
інноваційних продуктів, що підвищує вартість їх 
комерціалізації. 

У табл. 1 наведено риси та ознаки конкуренто-
спроможного освітнього кластеру.

Отже, з урахуванням проведеного вище ана-
лізу, та запропонованих кроків формування освіт-
нього кластеру розроблено модель реалізації стра-
тегії інтернаціоналізації з урахуванням освітніх 
кластерів (рис. 1).

Враховано вектори розвитку, що наведені у 
Національній економічній стратегії на період 
до 2030 року [5], основні положення Стратегії 
зовнішньополітичної діяльності України [6], а 
також положення Стратегії державної міграційної 
політики до 2025 року [7] та Стратегії розвитку 
вищої освіти в Україні на 2022—2032 роки [8].

Таблиця 1 
Риси та ознаки конкурентоспроможного освітнього кластеру

Риси Ознаки
- головний фактор розвитку – зростаюча віддача від 
накопичення знань за рахунок зростання інвестицій у 
людський капітал та нові технології; 
- обмежена кількість учасників для синергетич-
ного ефекту від їхньої спільної участі та вкладення 
ресурсів; 
- головний пріоритет для кластеризації – критична 
маса висококваліфікованих людських ресурсів

- стійка позиція на українському та світовому ринках 
вищої освіти; 
- технологічна перевага та здатність до продукування 
інновацій; 
- здатність всіх учасників до самонавчання
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Результати діяльності можливо оцінювати через 
результати кожного освітнього кластера за трьома 
критеріями: позиція на ринку (присутність на регі-
ональному, національному та міжнародних ринках, 
зростання експортного потенціалу, збільшення 
кількості споживачів за рахунок завоювання нових 
ринків), створення конкурентних переваг (зро-
стання репутаційного капіталу, розвиток загального 
та індивідуальних брендів, створення інноваційних 
послуг, зростання інтелектуального капіталу, нові 
конкурентні переваги), здатність до розвитку (ство-
рення нових підприємств, взаємодія, синергетич-
ний ефект та використання спільних ресурсів, 
створення спільних проектів, у тому числі в рамках 
цифрової економіки та економіки знань).

При цьому кожен окремий освітній клас-
тер повинен включати проекти, спрямовані на 
освітню діяльність, проектно-експериментальну 
діяльність, профорієнтацію та планування кар'єри 

за рахунок інформаційного, організаційно-мето-
дичного та кадрового механізмів, що дозволяють 
обирати ЗВО, у тому числі на основі індивідуаль-
них кар'єрних карт - траєкторії розвитку профе-
сійної діяльності, тому що вибір професії є рушій-
ним фактором при подальшому виборі країни 
навчання та самого ЗВО.

Дана модель дозволить вирішувати такі 
завдання на регіональному рівні:

- вдосконалення нормативних, організаційних 
та інформаційних механізмів формування та 
здійснення профорієнтаційної роботи;

- створення комплексної системи професійної 
орієнтації на основі міжвідомчої взаємодії; забез-
печення потреб підприємств, які здійснюють 
забезпечення окремого регіону необхідними 
кадрами;

- підготовка та професійний розвиток кадро-
вого ресурсу для підприємств регіону; 

Держава

Міністерства: внутрішніх справ України; енергетики України; закордонних 
справ України, інфраструктури України, культури та інформаційної політики 
України, оборони України, освіти і науки України, охорони здоров'я України,

економіки України, розвитку громад та територій України, соціальної політики 
України, у справах ветеранів України, цифрової трансформації України,

фінансів України, юстиції України, з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, молоді та спорту України, захисту довкілля та 

природних ресурсів України, з питань стратегічних галузей промисловості 
України, аграрної політики та продовольства України

Державні і національні служби: Державна міграційна служба України,
Державна митна служба України, Державна служба якості освіти України

Національна економічна стратегія на період до 2030 року, Стратегія
зовнішньополітичної діяльності України, Стратегія державної міграційної 

політики до 2025 року, Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022—
2032 роки

Освітні кластери

Інші освітні та спеціалізовані 
професійні установи, інші 

комерційні та некомерційні 
організації та фонди, державні 

організації, ЗМІ

Рис. 1. Модель реалізації стратегії інтернаціоналізації освіти з урахуванням освітніх кластерів
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- реалізація профорієнтаційної роботи на 
основі соціально-економічної інформації про пер-
спективи розвитку економіки регіону.

Для створення та ефективного функціонування 
освітній кластер повинен мати певні мінімальні 
вимоги, серед яких: кількість ЗВО (не менше 
5), кількість науково-дослідних організацій (не 
менше 1 у кожному регіоні, де розташований ЗВО-
учасник), кількість підприємств (не менше 3 у 
кожному регіоні, де розташований ЗВО-учасник), 
наявність зв'язків між членами кластеру та іншими 
державними та недержавними установами, а також 
регіональними органами влади, готовність регіону 
приймати іноземних студентів (рівень розвитку 
регіональної системи вищої освіти, наявність 
конкурентних переваг (кліматичні, географічні, 
історичні), наявність інфраструктури, створення 
умов для соціалізації іноземних студентів; форму-
вання мультикультурної ідентичності у громадян 
регіону).

У зв'язку з тим, що центром освітнього кла-
стера є саме ЗВО, які акумулюють навколо 
себе всі ресурси та зв'язки, необхідні для фор-
мування та розвитку людського капіталу, у 
тому числі з українськими та міжнародними 
ЗВО, підприємствами, науково-дослідними 
організаціями, органами влади, державними та 
недержавними організаціями, а також є центром 
тяжіння та ключового вибору місця навчання 
для іноземних студентів, основну увагу при 
формуванні освітніх кластерів регіонального зна-
чення приділимо саме їм.

При виборі ЗВО, які складуть центр освітнього 
кластера, мають бути використані методики, серед 
яких традиційний економічний підхід, практики-
орієнтований підхід, оцінка вкладу ЗВО як драй-
вера інноваційної діяльності, а також методологія 
комплексної оцінки впливу вищої освіти на регіон.

У зв'язку з тим, що освітні кластери 
пропонується створити на території регіону, 
за основу центра кластера можуть бути обрані 
ЗВО, покликані стати основою для соціально-
економічного розвитку регіону та мати більш 
розширені права та можливості при створенні 
освітніх програм, у тому числі з урахуванням 
власних стандартів, що полегшує процедуру 
міжнародної акредитації. Для інших ЗВО першим 
критерієм відбору має стати кількість іноземних 
студентів, тобто. наявний досвід та потенціал для 
залучення більшої кількості іноземних студентів. 

Вибрані ЗВО мають були розглянуті через при-
зму основних показників конкурентоспромож-
ності, рівня міжнародного визнання, наявності 

зв'язків з підприємствами, розташування та інф-
раструктури, а вплив системи вищої освіти на 
розвиток регіону - розрахований з урахуванням 
трьох субіндексів: внесок у економічний розви-
ток регіону, внесок у розвиток людського капіталу 
регіону, внесок в інноваційний розвиток регіону.

Слід зазначити, що на даний час усі ЗВО в 
тому чи іншому обсязі мають зв'язок з підприєм-
ствами (цільове навчання, бази практик), володі-
ють науковим потенціалом, а також мають зв'язки 
із зарубіжними ЗВО партнерами. Тому об'єднання 
ЗВО дозволить за рахунок синергетичного ефекту 
підвищити ефективність від використання бізнес-
інкубаторів, технопарків, центрів колективного 
користування, малих підприємств, у тому числі за 
рахунок міждисциплінарних досліджень.

При цьому не лише ЗВО за рахунок власних 
особливостей та об'єднання ресурсів формують 
конкурентні переваги та розвивають вищу освіту 
України, але й самі регіони мають певний спектр 
можливостей, які роблять навчання для іноземних 
студентів привабливішим.

Таким чином, наявність конкурентних пере-
ваг регіонів та ЗВО-членів освітнього кластеру, 
а також їх досвід, у тому числі у міжнародній 
діяльності та наявні зв'язки з державними, науко-
вими, освітніми та виробничими структурами в 
сукупності з чинними державними програмами та 
розвитком ЗВО у рамках національних стратегій 
розвитку дозволять підвищити освітній потенціал 
України.

Для цього, в першу чергу, необхідне залучення 
всіх структур та співробітників ЗВО до роботи 
над розвитком інтернаціоналізації основних еле-
ментів освітньої системи. Щоб запропоновані 
інновації могли бути реалізовані, необхідне під-
вищення інноваційного потенціалу за рахунок 
збільшення кількості працівників, залучених до 
інноваційного процесу. У цьому випадку іннова-
ції розглядаються не лише як ключ до конкурент-
них переваг ЗВО, але й як засіб розвитку освітньої 
галузі в регіоні та країні загалом.

Саме організаційні інновації, тобто залу-
чення співробітників до інноваційної діяль-
ності, стають подальшою основою для техноло-
гічних та маркетингових інновацій. Оцінювати 
рівень організаційних інновацій можна за допо-
могою таких ключових факторів: основні показ-
ники (ступінь розуміння ЗВО основних цін-
ностей інновацій та необхідності постійного 
вдосконалення внутрішніх процесів); стратегія 
впровадження (ступінь узгодженості процесу 
постійного вдосконалення зі стратегічними 
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цілями ЗВО та ключовими показниками освіт-
ньої галузі); лідерство (ступінь підтримки керів-
ництвом основних цінностей та практичних 
дій щодо впровадження покращень); залучення 
(ступінь участі співробітників ЗВО у постій-
ному вдосконаленні внутрішніх процесів); 
узгодженість дій щодо впровадження інновацій 
(ступінь узгодженості дій при розробці та впро-
вадженні механізмів удосконалення внутрішніх 
процесів); взаємодія між відділами (ступінь вза-
ємодії підрозділів ЗВО при реалізації заходів 
щодо вдосконалення внутрішніх процесів); фік-
сація знань (ефективність фіксації та розподілу 
знань, отриманих у ході заходів від заходів щодо 
вдосконалення внутрішніх процесів); удоско-
налення системи активного залучення співро-
бітників до інноваційної діяльності (показники 
розвитку системи активного залучення співро-
бітників до інноваційної діяльності, потенціал 
розвитку).

Висновки. Таким чином, ефективна кадрова 
політика зможе забезпечити перехід від коротко-
строкових природних або фонових поліпшень, що 
мають вузькоспрямований характер до організа-
ції, що самонавчається, де домінують інновації 
високої залученості.

При цьому, наявні існуючі переваги україн-
ської освіти для іноземних студентів, серед яких 
можна виділити фундаментальний характер 
навчання, наявність розвиненої інфраструктури 
у ЗВО, високий науково-освітній потенціал, бага-
тий вибір ЗВО та спеціальностей, доступні ціни 
на освіту та проживання, багата культурна, при-
родна та історична спадщина, розвинена тран-
спортна інфраструктура та широкий вибір марш-
рутів для подорожей, територіальна близькість 
із зарубіжними країнами, необхідно створювати 
нові конкурентні переваги, у тому числі щодо усу-
нення нормативно-правових, адміністративних, 
організаційних та економічних бар'єрів.
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Dubrova O.M. MODEL OF IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY  
OF INTERNATIONALIZATION OF EDUCATION WITH THE FORMATION  
OF EDUCATIONAL CLUSTERS

The article develops a model for the implementation of the strategy of internationalization of education with 
the formation of educational clusters, which involves the following stages: the formation of a legal framework 
and methodological recommendations for the creation and functioning of an educational cluster; development 
of selection criteria and requirements for cluster participants; development of the necessary requirements for 
their implementation in the strategy of socio-economic development of the regions in which the cluster members 
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will be located; the selection of HEIs capable of becoming the center of the cluster, taking into account their 
available resources, experience and potential for internationalization, concluding agreements, forming a pool 
of participants; selection of partners from among commercial and non-commercial organizations (possible 
partners of HEI), conclusion of agreements, formation of a pool of participants; selection of partners from 
among scientific and research organizations (possible partners of HEI), conclusion of agreements, formation 
of a pool of participants; creation of a body (supervisory board, working group, etc.) that coordinates the 
activities of cluster participants; formation of a pool of resources (material and immaterial), which can be used 
collectively to implement joint projects on the internationalization of education; formation and implementation 
of a pool of projects aimed at increasing the export of higher education services, taking into account the forms of 
internationalization; development of internal internationalization; development of internationalization based 
on joint programs and double degree programs; development of internationalization based on the opening of 
branches abroad; the development of internationalization based on the development of online learning.

It has been established that the formation of an educational cluster provides opportunities for: transformation 
of existing research; increasing their assessment and validation; forming a pool of research projects; use 
of additional infrastructure facilities; providing feedback from stakeholders; use of new opportunities; 
participation in the training of the necessary personnel, which is a source of capital; development of 
entrepreneurship; use of compatible technologies in the development of innovative products.

It was determined that in order to create favorable conditions for the development of the educational 
cluster, it is necessary to: improve the mechanisms of financial regulation of the cluster's activities and ensure 
the provision of methodical, informational and educational support; it is necessary to increase the efficiency 
of the system of professional and continuous education; creation of a register of infrastructure facilities 
and available resources that can be used to implement joint projects; making targeted investments in the 
development of infrastructure facilities of cluster participants; development of specialized tax, migration and 
labor regulation, as well as reduction of administrative barriers.

Key words: internationalization of education, model, educational clusters, strategy.
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ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ 
ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ

У статті було досліджено особливості політичної корупції в Україні. Наголошено, що 
поняття «політична корупція» не визначено на законодавчому рівні, що призводить до роз-
митості розуміння її суб’єктів, видів протиправних дій тощо. Наведене власне розуміння 
політичної корупції. Виявлено, що політичною корупцією можна назвати поведінку поклика-
них виконувати функції держави виборних осіб, які відходять від обов’язків та прав держав-
ної посади з метрю отримання особистої вигоди. Проаналізовано та узагальнено те, що у 
діяльності народного обранця можливими є такі прояви політичної корупції, як: конфлікт 
інтересів, коли об’єкт лобіювання пов’язаний із підприємницькою діяльністю депутата або 
пов’язаних із ним осіб, як то бізнес-партнерів, родичів чи спонсорів його передвиборчої кам-
панії; завищення вартості вирішення проблеми задля подальшого лобіювання «своїх» підряд-
ників, які згодом мають «подякувати» шляхом «відкату»; непрозоре або тіньове лобіювання, 
коли виборцям повідомляють, що гроші на вирішення проблемного питання з’явилися завдяки 
діяльності цього народного депутата. Підкреслено, що корупція та боротьба з нею широко 
використовується у практиці діяльності політичних партій та політичних блоків, громад-
ських організацій та об’єднань громадян в світі та в Україні. Виявлено, що у боротьбі з полі-
тичною корупцією був задіяний організаційно-правовий механізм – Виборчий кодекс України. 
В ході дослідження, з’ясовано, що прийняття Виборчого кодексу України у грудні 2019 року 
здійснило консолідацію виборчого законодавства України. Наголошено, що Виборчий кодекс 
України може стати дієвим державним механізмом у боротьбі з політичною корупцією, але 
він ще потребує суттєвого доопрацювання та удосконалення. Як результат, були запропоно-
вані рекомендації щодо подальшого удосконалення Виборчого кодексу України, що сприятиме 
подоланню корупційних проявів.

Ключові слова: корупція, політична корупція, партійне фанансування, запобігання коруп-
ції, голосування, виборці, принцип чечниих виборів.

Постановка проблеми. На сьогодні корупція 
є частиною сучасного державного та суспільного 
ладу, укорінившись в усі його структури та охо-
пивши всі рівні. Вона уніфікує форми та методи 
відносин державних органів влади з представ-
никами легального бізнесу та організованої зло-
чинності, інтегруючись в єдину систему тіньо-
вих (кримінальних) відносин. Корупція має різні 
форми та види. Однією з найпоширеніших видів 
корупції є саме політична корупція.

Попри те, що вона має завуальований характер, 
який є не настільки очевидним, як побутовий та 
бюрократичний види корупції, її вплив проявля-
ється у руйнуванні всієї політичної системи, під-
риві засад національної безпеки нашої держави. 
Поширеність політичної корупції в Україні неми-
нуче зумовлює пошук шляхів запобігання таким 
деструктивним практикам у політиці. Найперше 
йдеться про цілісний механізм як систему спосо-
бів протидії проявам політичної корупції у таких 

сферах як порушення засад виборчого права, 
партійне фінансування, виборча кампанія, лобі-
ювання тощо. На сьогодні цілісної політологічної 
концепції протидії політичній корупції поки що 
не випрацювано, але вже є початок формування 
механізму запобігання корупції. Тому це актуалі-
зує дану проблематику дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загалом у розвідках різних галузей наукового 
знання (державне управління, політологія, полі-
тична психологія, юриспруденція тощо) доволі 
широко представлена корупційна проблематика. 
Виокремлення політичної корупції як окремого 
виду корупційних правопорушень, зумовлює при-
вернення уваги різних дослідників та науковців 
до цього явища. Останніми роками розмах полі-
тичної корупції перебуває на найвищому рівні, що 
викликає наукову дискусію щодо можливих спо-
собів, методів, засобів її запобіганню та протидії. 
Серед дослідників виділяються грунтовні праці 
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А. Тінькова, Г. Кохана, В. Тарана, І. Валюшка, 
І. Чемериса, М. Мельника, Н. Задираки, С. Серьо-
гіна та інших.

Формулювання цілей (мети) статті. Метою 
цієї роботи є аналіз та виявлення особливостей 
політичної корупції і виокремлення ролі Вибор-
чого кодексу України як державного механізму 
запобігання та протидії корупції в державі.

Виклад основних результатів та їх обґрун-
тування. На сьогодні поняття «політична коруп-
ція» в Україні не є визначене на законодавчому 
рівні, що призводить до розмитості розуміння її 
суб’єктів, видів протиправних дій тощо. Вида-
ється, що в Україні розуміння політичної коруп-
ції охоплює доволі звужену кількість протиправ-
них дій, як-от продаж місць у виборчих списках 
чи продаж свого голосу народними обранцями за 
якусь законодавчу ініціативу, порушення порядку 
фінансування політичної партії тощо. Водночас, є 
чимало інших дій у політиці, які можуть кваліфі-
куватися як корупційні [3]. Наприклад, викорис-
тання прем’єр-міністром інформації, яка є йому 
відома завдяки перебуванню на посаді, в інтер-
есах партії, до якої він належить. Чинні законо-
давчі акти України щодо запобігання та проти-
дії політичній корупції стосуються, перш за все, 
політичних партій, тобто більшість можливих 
проявів політичної корупції не є врегульованими. 
Щодо політичних партій врегульовані також лише 
окремі прояви корупційних дій, пов’язаних насам-
перед з непрозорим фінансуванням [5].

У Законі України «Про запобігання корупції» 
визначено, що корупція – це використання особою 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних 
з ними можливостей з метою одержання неправо-
мірної вигоди або прийняття такої вигоди чи при-
йняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе 
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція 
чи надання неправомірної вигоди особі або на її 
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з 
метою схилити цю особу до протиправного вико-
ристання наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей [8]. То виходячи з 
цього твердження, політичною корупцією можна 
назвати поведінку покликаних виконувати функ-
ції держави виборних осіб (наприклад, депутати), 
які відходять від обов’язків та прав (або наданого 
мандату) державної посади з метрю отримання 
особистої вигоди.

В свою чергу, до політичної корупції ми 
можемо віднести фінансування виборчих кам-
паній, що передбачає надання приватним осо-
бам чи партіям фінансових або інших ресурсів 

в обмін на «правильне» ставлення тих, які пере-
магають на виборах; здійснення підкупу вибор-
ців та посадовців, які залучаються до виборчої 
кампанії (купівля голосів, роздавання гречки 
бабусям перед виборами.); з метою організації 
подій кампанії залучення державних посадовців 
(наприклад, примус всіх працівників державного 
органу віддіти свій голос за певного кандидата), 
негласна витрата публічних коштів на потреби 
правлячої партії (наприклад, проведення предви-
борчої кампанії за кошт держави, понад встанов-
лені законом норми) або з метою надання ресур-
сів партії посадовця використання державних 
підприємств (наприклад, використання держав-
них телеканалів) тощо [9].

Серед прикладів таких корупційних сфер у полі-
тиці можна виокремити зловживання, пов’язані з 
недієвістю механізму внутрішньопартійної демо-
кратії: пересічним партійцям важко впливати на 
прийняття рішень, позиції об’єднання громадян, 
до якого вони належать. Окремим явищем є «пар-
тійна франшиза» – «продаж» керівництвом партії 
місцевих партійних організації локальним олі-
гархам. Принципові рішення партійними очіль-
никами можуть прийматись без обговорення з 
партійцями, які можуть постфактум дізнатися із 
новин про рішення своєї ж партії. 

Тому для того, щоб мінімізувати прояви вну-
трішньопартійної корупції є недостатнім тільки 
оприлюднення фінансової звітності. Для тогго, 
щоб запрацювали інструменти партійної демо-
кратії, для громади має бути відкритою не тільки 
фінансова інформація, а також персональна 
інформація щодо партійців, аби при призначенні 
партійного керівництва осередків уникнути мані-
пуляцій із членами партій [4].

Поширеним в корупційній практиці є «виби-
вання» народними депутатами із державного 
бюджету грошей для свого округу як способу 
заручення лояльністю виборців.

А відтак, виникає питання щодо ціни за отри-
мання цих бюджетних коштів, а також прозорість 
самої процедури. Ця «ціна» може віднайти свій 
прояв у зміні фракції («тушкування»), вибіркове 
голосування за принципові законопроекти чи 
рішення без «тушкування», штучне завищення 
вартості об’єктів інвестування з метою подаль-
шого «освоєння» таких коштів «своїми» підряд-
никами та отримання «відкату», зокрема, зафіксо-
вані численні факти, коли ті особи, хто отримав 
кошти виступали або бізнес-партнерами, або 
спонсорами виборчої кампанії, або родичами 
тощо [5; 7; 9].
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Корупційний ризик може проявлятись у намі-
рах або діях народного депутата щодо неправо-
мірного використання своїх повноважень з метою 
отримання ресурсів державного бюджету для 
здійснення підкупу чи проведення маніпуляцій 
позицією виборців свого округу задля подальшого 
переобрання. У діяльності народного обранця 
можливими є такі прояви політичної корупції, 
зокрема це: конфлікт інтересів, коли об’єкт лобію-
вання пов’язаний із підприємницькою діяльністю 
депутата або пов’язаних із ним осіб, як то бізнес-
партнерів, родичів чи спонсорів його передви-
борчої кампанії; завищення вартості вирішення 
проблеми задля подальшого лобіювання «своїх» 
підрядників, які згодом мають «подякувати» шля-
хом «відкату»; непрозоре або тіньове лобіювання, 
коли виборцям повідомляють, що гроші на вирі-
шення проблемного питання з’явилися завдяки 
діяльності цього народного депутата.

Корупція та боротьба з нею широко використо-
вується у практиці діяльності політичних партій 
та політичних блоків, громадських організацій та 
об’єднань громадян в світі та в Україні.

За президентства В. Януковича вона набула 
особливого розмаху, коли окремі народні депу-
тати на «свій» мажоритарний виборчий округ 
отримували із державного бюджету до 100 млн 
грн. за «правильну» позицію (на той час подібні 
переваги отримували певні депутати з тих облас-
тей України, що збігалися з електоральною базою 
Партії регіонів) [3; 4; 10].

Іншим прикладом є особливо гостра та непе-
редбачувана ситуація в ході проведення прези-
дентських та парламентських виборів, виборів в 
місцеві органи влади. Так, у 2019 році під час пре-
зидентських виборів правоохоронними органами 
були ініційовані кримінальні провадження проти 
Ю. Тимошенко, що мали саме політичний харак-
тер, а саме як засоби здійснення підкупу виборців. 
Ще з початку 2018 року почали готуватися до реа-
лізації незаконного проєкту підкупів виборців - 
по 500 гривень за голос. На Тернопільщині до про-
цесу підкупу були залучені щонайменше 18 тисяч 
осіб. Їх підпорядкували вертикальній структурі. 
На неї тільки на Тернопільщині було витрачено 
щонайменше 70 мільйонів гривень [3; 9].

Літом 2019 року продовжився підкупи вибор-
чих голосів і до виборів у Парламент. Від імені 
потенційних кандидатів у народні депутати у 
низці одномандатних округів роздавались гро-
мадянам товари та надавались послуги. Такі 
випадки мали місце в Вінницькій, Житомирській, 
Луганській, Одеській, Полтавській областях. Роз-

дачею товарів опікувалися пов’язані із народними 
депутатами благодійні фонди. Подібна активність 
прослідковувалась й раніше, але вона суттєво 
активізувалася із початком виборів [4]. Слідчими 
були розпочаті кримінальні провадження за стат-
тею 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) 
згідно з Кримінальним кодексом України.

В свою чергу у боротьбі з політичною коруп-
цією був задіяний організаційно-правовий меха-
нізм – Виборчий кодекс України. Прийняття 
Виборчого кодексу України [2] у грудні 2019 року 
стало завершенням тривалого періоду розгляду 
та доопрацювання законодавчого акта, завдан-
ням якого було здійснити консолідацію виборчого 
законодавства України. Кодифікація виборчого 
законодавства стала поширеною тенденцією в 
Європі. Попри на істотні відмінності в підходах 
до кодифікації, характерні для різних правових 
сімей, виборчі кодекси або кодифіковані акти під 
іншою назвою сьогодні існують у близько двох 
десятках європейських держав. Ця тенденція 
випливає з прагнення максимально (наскільки це 
можливо) уніфікувати регулювання різних вибо-
рів, які відбуваються в державі [1; 2].

Відтак, згідно з Розділом І Виборчого кодексу 
вибори в Україні є одною з найважливіших форм 
реалізації суверенітету народу, безпосереднього 
виявлення волі громадян. Концептуальному зна-
ченню виборів у системі демократичного дер-
жавного режиму присвячена частина перша 
статті 1 [2]. 

Враховуючи прийняття даного Кодексу Цен-
тральна виборча комісія може прийняти рішення 
про впровадження інноваційних технологій, тех-
нічних та програмних засобів під час організації 
та проведення виборів у формі проведення експе-
рименту або пілотного проєкту стосовно:

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

2) за допомогою технічних засобів для елек-
тронного підрахунку голосів проведення підра-
хунку голосів виборців;

3) з використанням інформаційно-аналітичної 
системи складання протоколів про підрахунок 
голосів, підсумки та результати голосування [1].

Коментована стаття надає повноваження Цен-
тральній виборчій комісії проводити експери-
менти або пілотні проєкти стосовно впровадження 
окремих інноваційних технологій та програмних 
засобів у виборчому процесі. Встановлення цих 
повноважень на рівні закону має важливе зна-
чення, оскільки Центральна виборча комісія як 
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державний орган зобов’язана діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією України, Законом «Про Цен-
тральну виборчу комісію», Виборчим кодексом 
України та іншими законами України. Проблеми 
запровадження цифрових технологій у сферу 
виборів і, більш широко, демократичних проце-
сів уже тривалий час викликають дискусії. Цим 
проблемам присвячена значна увага Ради Європи, 
зокрема Венеційська комісія розробила вісім 
принципів щодо узгодження сучасних інформа-
ційних технологій та вільних виборів і демократії. 
Хоча ідеї щодо запровадження сучасних інфор-
маційних технологій у сферу виборів набувають 
популярності (не завжди обґрунтованої), законо-
давець реалізував у коментованій статті обереж-
ний підхід, спрямований насамперед на випро-
бування придатності та вивчення можливостей 
таких технологій і програмних засобів у достат-
ньо обмеженому обсязі. Крім спеціальних інно-
ваційних технологічних засобів, орієнтованих на 
проведення голосування виборців, підрахунок 
голосів і встановлення підсумків голосування, 
коментована стаття регулює також засади застосу-
вання електронних сервісів у взаємодії виборчих 
комісій із суб’єктами виборчого процесу, у тому 
числі стосовно подання документів до виборчих 
комісій в електронному вигляді [1; 2].

Наприклад, стаття 19 присвячена чесним вибо-
рам та відповідальності за порушення виборчого 
законодавства, зокрема нею передбачено:

1. Виборчі права громадян України захища-
ються законом. Громадяни мають право на захист 
своїх виборчих прав та інших прав на участь у 
виборчому процесі шляхом оскарження порушень 
до відповідних виборчих комісій або у судовому 
порядку. За порушення виборчих прав громадян 
винні особи несуть відповідальність у порядку, 
встановленому законом.

2. Забезпечення умов для реалізації вибор-
чих прав громадян, дотримання основних засад 
виборчого права, належне здійснення виборчих 
процедур і механізмів, передбачених цим Кодек-
сом, точне і достовірне встановлення результатів 
виборів гарантується.

3. Особи, винні в порушенні законодавства 
про вибори, виборчих прав виборців, кандидатів, 
партій (організацій партій) — суб’єктів виборчого 
процесу, притягаються до кримінальної, адміні-
стративної або іншої відповідальності в порядку, 
встановленому законом [1].

Принцип чесних виборів набув визнання, 
насамперед як міжнародний виборчий стандарт, 

лише в останній чверті ХХ ст. у зв’язку з про-
цесами демократизації в країнах з авторитар-
ними чи тоталітарними режимами. Коментована 
стаття вперше фіксує цей принцип на норма-
тивному рівні. Досі він не привертав спеціаль-
ної уваги саме як принцип виборчого права; з 
цієї причини розуміння змісту цього принципу 
не усталене. Проблема чесних виборів постала 
на практиці у зв’язку з порушеннями основних 
принципів виборчого права та масовими фаль-
сифікаціями виборів в умовах недемократичних 
і перехідних режимів. В умовах конституційної 
держави нечесні, протиправно проведені вибори 
означають неконституційне захоплення (узурпа-
цію) влади всупереч волі народу. Тому проблема 
дотримання вимоги чесних виборів має глибокий 
сенс, визначальний для демократичної правової 
держави [1; 2].

Висновки та рекомендації. Виборчий кодекс 
України може стати дієвим державним механіз-
мом у боротьбі з політичною корупцією, але він 
ще потребує суттєвого доопрацювання та удоско-
налення. В свою чергу це стосується наступних 
аспектів:

- використання у виборчому процесі електро-
нних сервісів. Це Виборчим кодексом передба-
чено, але ще не реалізовано. Зокрема, передбачити 
альтернативну можливість подачі документів (в 
режимі онлайн) для реєстрації кандидатів, їхніх 
довірених осіб, офіційних спостерігачів, внесення 
подань щодо кандидатів для включення до складу 
виборчих комісій, їх заміни, а також подання до 
виборчих комісій скарг та фінансової звітності 
про надходження та використання коштів вибор-
чих фондів;

- запровадження можливості використання 
інноваційних технологій у виборчому процесі. 
Наприклад, для підрахунку голосів виборців, для 
встановлення особи виборця на виборчій дільниці 
шляхом електронної ідентифікації;

- узгодження кількості виборчих регіонів та 
максимальної кількості кандидатів, які можуть 
бути висунуті в кожному з них. З метою обрання 
та в подальшому забезпечення в разі заміщення 
народних депутатів України повного складу Вер-
ховної Ради України пропонується встановити, 
що регіональний виборчий список партії повинен 
включати від п’яти та до вісімнадцяти кандида-
тів. Крім того, враховуючи особливості запрова-
дженої Кодексом пропорційної виборчої системи 
виборів народних депутатів України з відкри-
тими регіональними виборчими списками, яка не 
встановлює співвідношення кількості виборців 
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у межах виборчого регіону та кількості манда-
тів, які розподіляються в ньому, та зважаючи на 
незавершений процес змін адміністративно-тери-
торіального устрою України в межах її регіонів, 
можна запропонувати відмовитися від поділу 
деяких областей України на відповідні виборчі 
регіони;

- запровадження механізмів боротьби із 
“двійниками”. Має бути чітка позиція нульової 
толерантності до брудних виборчих технологій, 
у тому числі в частині технічної участі у вибо-
рах “двійників” кандидатів. Проте на сьогодні 

обсяг законодавчо визначених повноважень не 
дає змоги Центральній виборчій комісії ефек-
тивно реагувати на такі випадки;

- усунення неузгодженостей та прогалин у 
положеннях Виборчого кодексу України, зокрема, 
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності, 
що стосуються виборчого процесу; формування 
складу виборчих комісій; порядку висування та 
реєстрації кандидатів; внесення грошової застави; 
територіальної організації виборів; встановлення 
результатів виборів та інших аспектів проведення 
виборів тощо.
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The article examined the peculiarities of political corruption in Ukraine. It is emphasized that the concept 
of "political corruption" is not defined at the legislative level, which leads to a blurred understanding of its 
subjects, types of illegal actions, etc. The actual understanding of political corruption is presented. It was found 
that political corruption can be called the behavior of elected officials called to perform the functions of the 
state, who deviate from the duties and rights of public office with the aim of obtaining personal benefit. It has 
been analyzed and summarized that such manifestations of political corruption are possible in the activities of 
a people's elected representative, such as: a conflict of interests, when the object of lobbying is related to the 
business activities of the deputy or persons related to him, such as business partners, relatives or sponsors of 
his election campaign; overestimating the cost of solving the problem for the sake of further lobbying of "their" 
contractors, who later have to "thank" through "kickback"; non-transparent or shadowy lobbying, when voters 
are informed that the money for solving a problematic issue appeared thanks to the activities of this people's 
deputy. It is emphasized that corruption and the fight against it are widely used in the practice of political 
parties and political blocs, public organizations and associations of citizens in the world and in Ukraine. It 
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was revealed that an organizational and legal mechanism - the Election Code of Ukraine - was involved in 
the fight against political corruption. During the research, it was found that the adoption of the Election Code 
of Ukraine in December 2019 consolidated the electoral legislation of Ukraine. It was emphasized that the 
Election Code of Ukraine can become an effective state mechanism in the fight against political corruption, 
but it still needs significant revision and improvement. As a result, recommendations were proposed for further 
improvement of the Election Code of Ukraine, which will contribute to overcoming corruption.

Key words: corruption, political corruption, party financing, prevention of corruption, voting, voters, 
principle of Chechen elections.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

У статті доведено, що соціально-економічний розвиток та функціонування кожної тери-
торії вимагає виваженої державної політики та застосування сучасних механізмів управління. 
Метою статті є обґрунтування особливостей державного управління регіональним розви-
тком України. Визначено стратегічну мету соціально-економічного розвитку регіонів у кон-
тексті євроінтеграційних процесів та глобальних тенденцій розвитку України. Доведено, що 
регіональне управління, що здійснюється у державі, являє собою поєднання державного регіо-
нального управління та самоврядування кожного з регіонів країни та визначено їх взаємозв’язок. 
Виділено інвестиційні пріоритетні сектори державного розвитку (харчова промисловість, 
інфраструктура, відновлювані джерела енергії та альтернативна енергетика, транспорт, 
технології та комунікації). Проаналізовано показники соціально-економічного розвитку регі-
онів (індекс промислової продукції, індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, індекс 
капітальних інвестицій, рівень безробіття населення) та визначено наслідки повномасш-
табного вторгнення Російської Федерації на територію України (знaчнi втрати людcькoгo 
пoтeнцiaлy, масштабний пepepoзпoдiл тpyдoвиx pecypciв, cтpyктypнo-фyнкцioнaльнi зміни 
peгioнaльниx pинкiв пpaцi, пpипинeння дiяльнocтi мaлoгo тa cepeдньoгo бiзнесy, закриття 
вeликиx пiдпpиємств в зоні бойвиx дiй, pyйнyвання кpитичнoï інфpacтpyктypи тa житлa, 
cкopoчeння oбcягiв ключoвиx eкcпopтниx пoзицiй, загрози пpoдoвoльчiй тa енергетинчій бeзпeцi 
кpaïни, зниження економічної активності, фicкaльний та бюджeтний дeфiцити, зниження 
інвестицій). Обґрунтовано необхідність удосконалення Державної стратегії регіонального 
розвитку до 2027 року з урахуванням нових обмежень та загроз, спричинених війною, й нових 
можливостей від набуття статусу кандидата на членство у ЄС. 

Ключові слова: державне управління, регіональний розвиток, євроінтеграція, трансфор-
мація, регіон

Постановка проблеми. В умовах глибоких 
ринкових перетворень управління регіональним 
розвитком стає ключовою ланкою механізму 
державного управління. Актуалізується питання 
реалізації ефективної регіональної політики як 
інструменту забезпечення стабільного еконо-
мічного розвитку країни і її конкурентоспро-
можності на світовому ринку. Вибір пріоритетів 
ефективного управління соціально-економічним 
розвитком регіонів України є важливим етапом 
в реалізації стратегії соціально-економічного 
розвитку регіонів. Осмислення сучасного стану 
системи державного регулювання розвитку регі-
онів держави, а також його ролі в забезпеченні 
підвищення результативності в розвитку регіонів 
України дає змогу стверджувати про необхідність 
оновлення та вдосконалення заходів державного 
регулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зазвичай дослідники регіональної політики звер-
тають увагу на проблеми вирівнювання економіч-
ного розвитку регіонів, його стимулювання через 

створення точок зростання або територій зі спеці-
альними режимами оподаткування, а також коопе-
рацію окремих регіонів в виробничих ланцюжках. 

О.І. Ляшевська виділяє два види механізму 
державного регулювання структури (активний та 
пасивний) залежно від меж та особливостей дер-
жавного втручання в розвиток економіки регіону 
та економічні, адміністративні та правові методи 
її державного регулювання. За допомогою таких 
форм регуляторного впливу, як бюджетно-подат-
кове регулювання, планування та програмування 
розвитку економіки регіону, інвестиційне регу-
лювання, регулювання екологічного середовища, 
регулювання основних територіальних пропо-
рцій, держава спроможна ефективно впливати 
на структуру економіки регіону. На державному 
рівні регулювання основних територіальних про-
порцій, бюджетне вирівнювання, програми соці-
ально-економічного розвитку окремого регіону 
чи території, загальнодержавні субвенції є голо-
вними економічними механізмами регулювання 
регіонального розвитку [1]. 
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Дослідження С.В. Степаненко доводить, що 
у системі регіонального управління досить важ-
ливу роль відіграє моніторинг як безупинне спо-
стереження ефективністю використання ресурсів. 
С.В. Степаненко залежно від викладеної інфор-
мації виділяє три групи методики регіонального 
управління: методики, що базуються на статис-
тичній інформації; методики, що базуються на 
експертних оцінках; методики, що базуються на 
експертно-статистичних розрахунках [2]. 

В.М. Гончаров наполягає на розмежуванні дер-
жавного управління, державного регулювання 
та державної політики, в яких реалізується дер-
жавна участь у соціально-економічних проце-
сах. В таких умовах головним завданням уряду є 
стійкий перехід до стадії стабільного соціально-
економічного розвитку на основі інвестицій, 
масштабних інновацій, формування інноваційної 
моделі національного господарства на цій базі [3]. 

За твердженням О.П. Крайник нормативна база 
регулювання соціального захисту населення та 
соціальної сфери перебуває на стадії формування. 
Через незадовільну якість законодавчих актів 
нормативна база потребує удосконалення. Зна-
чна кількість нормативно-правових актів України 
прийнята без теоретичного обґрунтування, без 
урахування об’єктивних економічних законів та 
закономірностей розвитку суспільства [4]. 

О.О. Бабінова вважає, що державне регулю-
вання соціально-економічних відносин регіо-
нального рівня має передбачати виконання таких 
заходів, як: довгостроковий прогноз, розроблення 
конкретних цілей розвитку регіонів, розроблення 
стратегічних концепцій [5]. 

Метою статті є обґрунтування особливостей 
державного управління регіональним розвитком 
України.

Виклад основного матеріалу. Державна регі-
ональна політика – система цілей, заходів, засобів 
та узгоджених дій центральних і місцевих орга-
нів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування та їх посадових осіб для забезпечення 
високого рівня якості життя людей на всій тери-
торії України з урахуванням природних, історич-
них, екологічних, економічних, географічних, 
демографічних та інших особливостей регіонів, 
їх етнічної і культурної самобутності. Метою 
державної регіональної політики є створення 
умов для динамічного, збалансованого розвитку 
України та її регіонів, забезпечення їх соціальної 
та економічної єдності, підвищення рівня життя 
населення, додержання гарантованих державою 
соціальних стандартів для кожного громадянина 

незалежно від його місця проживання. Форму-
вання державної регіональної політики здійсню-
ється за допомогою таких функцій управління як 
прогнозування, програмування і планування. 

Розмаїття регіонального розвитку, велика кіль-
кість проблем і кризових ситуацій зумовлюють 
велику складність державного регулювання роз-
витку регіонів. Соціально-економічний розвиток 
та функціонування кожної території вимагає вива-
женої державної політики та застосування сучас-
них механізмів управління. На сучасному етапі 
державне регулювання регіонального розвитку 
вимагає чітких цілеспрямованих дій, які повинні 
здійснюватися системою спеціально розроблених 
заходів. 

Державна регіональна політика стає вагомим 
інструментом регулювання соціально-економіч-
ного розвитку країни, що передбачає збалансова-
ний і рівномірний розвиток регіонів та зростання 
економічного рівня території шляхом створення 
сприятливих умов для розвитку всіх регіонів, а 
також територіальних громад з урахуванням їх 
природних, історичних, екологічних, економіч-
них, географічних, демографічних, етнічних та 
культурних особливостей. 

Регіональний розвиток доцільно трактувати як 
розвиток соціально-економічної територіальної 
системи у просторовому аспекті, що поряд з про-
сторовим розвитком цілісної системи також вклю-
чає комплексний розвиток її соціально-економіч-
них територіальних підсистем [6]. 

Регіональне управління, що здійснюється у 
державі, являє собою поєднання державного регі-
онального управління та самоврядування кожного 
з регіонів країни (рис. 1). 

Державне управління треба розглядати в якості 
складової такого суспільного явища як управ-
ління соціально-економічним територіальним 
комплексом держави (управління державою), яке 
здійснюється органами державної влади та місце-
вого самоврядування, а також партіями, рухами, 
об’єднаннями, тощо (виходячи відповідно з дер-
жавних інтересів, інтересів громад різних рівнів, 
партійних, корпоративних, конфесійних та інших 
інтересів). 

Стратегічною метою реалізації державної регі-
ональної політики є створення умов для динаміч-
ного, збалансованого розвитку регіонів України 
з метою забезпечення соціальної та економічної 
єдності держави, підвищення рівня конкуренто-
спроможності регіонів, активізації економічної 
діяльності, підвищення рівня життя населення, 
додержання гарантованих державою соціальних 
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та інших стандартів для кожного громадянина 
незалежно від місця проживання [7-8].

Стратегічною метою соціально-економічного 
розвитку регіонів є створення сталих основ для 
постійного підвищення якості життя населення 
на основі ефективного використання природно-
ресурсного потенціалу регіону. Дослідження 
сучасного стану процесів соціально-економіч-
ного розвитку регіонів України, ефективності їх 
взаємодії, становить собою важливу передумову 
забезпечення сталого розвитку національної еко-
номіки. 

У контексті євроінтеграційних процесів голов-
ною метою державної регіональної політики соці-
ально-економічного розвитку України є створення 
умов для динамічного, збалансованого розвитку 
територій, усунення асиметрії розвитку регіонів 
України, активізація залучення людського потен-
ціалу регіонів для забезпечення конкурентоспро-
можності економіки регіону [9]. 

У контексті глобальних тенденцій розвитку 
України Стратегія сталого розвитку України на 
період до 2030 року спрямована на досягнення 
визначеної мети розвитку, а інструментом її впро-
вадження є Національний план дій (дорожня 
карта) переходу України до сталого розвитку. 
Стратегія встановлює цілісну систему стратегіч-
них та операційних цілей переходу до інтегрова-
ного економічного, соціального та екологічного 
розвитку країни до 2030 року. Вона також визна-
чає інституційні засади впровадження Стратегії, 
напрями міжгалузевої та міжсекторальної вза-
ємодії, основні рушійні сили та інструменти її 

реалізації. Цільові показники зазначено для трьох 
етапів реалізації Стратегії: 2017-2020 рр., 2021-
2025 рр., 2026-2030 рр. 

Нова світоглядна парадигма, на якій ґрунту-
ється Стратегія, є політичною та практичною 
моделлю такого розвитку всіх країн світу, який 
задовольняє потреби нинішнього покоління без 
шкоди для можливості майбутніх поколінь задо-
вольняти свої власні потреби. Ця модель орієн-
тована на досягнення оптимального балансу між 
трьома складовими розвитку – економічною, 
соціальною та екологічною. У 2030 році Укра-
їна вбачається країною, в якій заліковані рани, 
спричинені воєнними діями, і яка розвивається за 
принципами сталого розвитку. 

Стратегією заплановано домогтися підви-
щення продуктивності в економіці шляхом дивер-
сифікації, технічної модернізації, створення сти-
мулів, у тому числі податкових, для інноваційної 
діяльності та збільшення кількості робочих місць; 
до 2030 року модернізувати інфраструктуру і під-
приємства базових галузей промисловості, зро-
бивши їх збалансованими за рахунок підвищення 
ефективності використання природних ресурсів 
та ширшого застосування енергоефективних і 
екологічно безпечних технологій чистого вироб-
ництва та інтегрованих систем управління згідно 
з міжнародними стандартами. 

Базовим нормативно-правовим документом 
України, який формує стратегічні завдання та 
напрями підтримки держави регіонів на період 
до 2027 року, є Державна стратегія регіонального 
розвитку (ДСРР) на період до 2027 року, затвер-
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Рис. 1. Взаємозв’язок складових державного регіонального управління
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джена постановою Кабінету Міністрів України 
від 05.08.2020 №695, яка спрямована на форму-
вання згуртованої держави в соціальному, гума-
нітарному, економічному, екологічному, безпеко-
вому та просторовому вимірах, підвищення рівня 
конкурентоспроможності регіонів; розбудову 
ефективного багаторівневого врядування [10]. 

До нових засад, на яких базується процес фор-
мування та реалізації державної регіональної 
політики, у ДСРР-2027 належать: розвиток еконо-
мічної, інфраструктурної, соціально-культурної 
зв’язаності та інтегрованості на національному, 
регіональному та місцевому рівні; прискорення 
економічного зростання регіонів та територій з 
низьким рівнем соціально-економічного розвитку 
із забезпеченням покращення стану навколиш-
нього природного середовища та невиснажливого 
використання природних ресурсів; підвищення 
якості та забезпечення доступності для населення 
послуг, що надаються органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування, неза-
лежно від місця проживання, зокрема на заса-
дах цифровізації; охорона культурної спадщини, 
збереження традиційного характеру середовища 
населених пунктів.

Важливо зазначити, що нова регіональна полі-
тика стає, насамперед, інвестиційною політикою, яка 
націлена на підвищення конкурентоспроможності 
регіонів та їх соціально-економічну інтеграцію, а 
отже, на економічне зростання, інноваційний роз-
виток, створення нових робочих місць, поліпшення 
якості життя людей, покращення екологічної ситу-
ації. Новий підхід до регіонального розвитку також 
включає більш ефективне використання державних 
ресурсів для впровадження проектів, які ведуть до 
підвищення конкурентоспроможності регіонів. 

Серед пріоритетних секторів державного роз-
витку у реалізації Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2030» в 2021 році виділено: харчова 
промисловість, інфраструктура, відновлювані 
джерела енергії та альтернативна енергетика, 
транспорт, технології та комунікації (табл. 1).

Державне управління регіональним розви-
тком передбачає використання форм і методів 
узгодження інтересів між центром і регіонами, 
посилення взаємозв’язку між використанням між-
регіональних та внутрішньо-регіональних матері-
альних ресурсів і фінансових потоків, способів 
удосконалення механізму державної підтримки 
соціально-економічного розвитку регіонів, осо-
бливо депресивних [6]. 

За підсумками 2021року в цілому в регіонах 
спостерігалися позитивні тенденції щодо дина-

міки виробництва в ключових сферах розвитку: 
промисловості, сільському господарстві, будівни-
цтві та освоєнні капітальних інвестицій, про що 
свідчить динаміка основних соціально-економіч-
них показників: збільшились обсяги виробництва 
промислової продукції у 16 регіонах та в цілому 
по Україні на 1,9%; обсяги виробництва продукції 
сільського господарства у 20 регіонах та в цілому 
по Україні на 14,4%; обсяги будівельної продук-
ції у 17 регіонах та в цілому по Україні на 6,8%; 
обсяги капітальних інвестиції у 24 регіонах та в 
цілому по Україні – на 13,0% (рис.2) (на основі 
[12]).

Доходи місцевих бюджетів збільшились в усіх 
регіонах, в межах від 14,8 % у Вінницькій до 28,5 % 
у Дніпропетровській областях, і в середньому по 
Україні показник приросту склав 20,5 % (за відпо-
відний період 2020 року – 5,4 %), що свідчить про 
фінансову спроможність на регіональному рівні. 
Збереження негативної динаміки за 2021 рік спо-
стерігається за рівнем безробіття населення, який 
порівняно з показниками 2020 року збільшився в 
усіх регіонах та в цілому по Україні [12].

Pociйcькo-yкpaïнcькa вiйнa, poзв’язaнa 
Російскої Федерацією y 2014 poцi, cпpичинилa 
дecтaбiлiзaцiю пpoцeciв peгioнaльнoгo poзвиту та 
економічне падіння oкpeмиx paйoнів Дoнeцькoï 
i Лyгaнcькoï oблacтeй чepeз втрату кoнтpoлю 
нaд чacтинoю тepитopiï тa ïï eкoнoмiчним 
пoтeнцiaлoм. Biдкpитий напад Pociï зa пiдтpимки 
Бiлopyciї на Україну 24 лютoгo 2022 poкy нece 
знaчнi виклики, зaгpoзи i пpoблeми для poзвиткy 
Укpaïни як дepжaви у кopoткoстроковому та дово-
гостроковому пepioдах [13]. 

Bпpoдoвж останніх місяців дepжaвa зазна-
чала впливy тaкиx дecтpyктивниx чинникiв як: 
знaчнi втрати людcькoгo пoтeнцiaлy, масштабний 
пepepoзпoдiл тpyдoвиx pecypciв вcepeдинi кpaïни 
та cтpyктypнo-фyнкцioнaльнi зміни peгioнaльниx 
pинкiв пpaцi, пpипинeння дiяльнocтi мaлoгo 
тa cepeдньoгo бiзнесy тa закриття вeликиx 
пiдпpиємств в зоні бойвиx дiй, pyйнyвання 
кpитичнoï iінpacтpyктypи тa житлa, cкopoчeння 
oбcягiв ключoвиx eкcпopтниx пoзицiй, загрози 
пpoдoвoльчiй тa енергетинчій бeзпeцi кpaïни, 
зниження економічної активності, фicкaльний та 
бюджeтний дeфiцити, зниження інвестицій через 
високі ризики.

Станом на середину травня 2022 року значна 
частина української території є окупованою, на 
частині проходять активні бойові дії, звільнені 
території частково заміновано. Станом на тра-
вень 2022 року понад 11 мільйонів українців були 
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Таблиця 1
Інвестиційні пріоритети державного розвитку в 2021 році у реалізації Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2030» [11]
Пріоритетний 

сектор Підсектор Зона інвестиційних можливостей

Харчова промисло-
вість

Харчування та сіль-
ське господарство

1. Підприємства харчової промисловості, які отримують сировину 
від малих і середніх підприємств (МСП), дрібних фермерів;
2. Органічне землеробство для виробництва напівфабрикатів або 
готової органіки, товарів з високою доданою вартістю;
3. Модернізація зрошення з використанням ресурсозберігаючих 
методів;
4. Розширення потужностей України зі зберігання продовольства 
для зменшення продовольчих втрат.

Інфраструктура Управління відхо-
дами

5. Послуги з утилізації відходів для підвищення циркулярної 
економіки;
6. Модернізація обладнання для поводження з відходами;
7. Установки для компостування біовідходів;

Комунальні послуги 8. Інвестиції в енергоефективне опалення приміщень;
9. Теплоізоляція житлових приміщень для зниження енергоєм-
ності та житлової заборгованості за комунальні послуги;
10. Енергоефективні рішення в промисловості.

Відновлювані 
джерела енергії 
та альтернативна 
енергетика

Альтернативна енер-
гетика

11. Використання великомасштабного виробництва енергії з біо-
маси сільськогосподарських відходів;
12. Сонячна енергія для житлового чи комерційного кінцевого 
використання;
13. Розширення вітроенергетичних потужностей України.

Транспорт Наземний транспорт 14. Виробництво залізничних локомотивів для заміни застарілих 
активів;
15. Залізничні агрологістичні активи;
16. Збільшення інвестицій у відновлення та модернізацію безпеки 
дорожнього руху та подолання вузьких місць логістики;

Морський транспорт 17. Відродження інфраструктури річкових і морських портів
Технології та кому-
нікації

Технології 18. Агротехнології для максимізації продуктивності та 
пом’якшення кліматичних ризиків в сільському господарстві;
19. Розумні технології для сприяння ресурсо- та енергоефектив-
ності;
20. Цифрове здоров’я та телемедицина для покращення доступу 
до медичної допомоги у районах з недостатнім медичним обслу-
говуванням;
21. Платформи онлайн-навчання та освітні технології для підви-
щення доступу до освіти;

Інтернет-медіа та 
послуги

22. Електронна комерція для підвищення стійкості МСП

змушені залишити місця свого постійного прожи-
вання. Найбільше людей виїхало з Харкова та Хар-
ківської області, Києва та Київської області (понад 
500 тисяч осіб на місто й область) а також Доне-
цької області (понад 390 тисяч), понад 100 тисяч 
осіб виїхали із Запорізької, Херсонської, Микола-
ївської, Луганської, Чернігівської областей. 

За час війни зруйновано тисячі об’єктів інф-
раструктури. Найбільших руйнувань зазнали і 
зазнають промислові міста й регіони України: 
найбільші меткомбінати — ім. Ілліча та «Азов-
сталь» групи «Метінвест» в м.Маріуполь, зруй-

новано або сильно пошкоджено Лисичанський 
та Кременчуцький НПЗ, багато підприємств Хар-
ківської, Чернігівської, Миколаївської, Сумської, 
Київської областей та інших.

Все це доводить необхідність швидко адапту-
вати економіку до умов воєнного стану, включа-
ючи зміну пріоритетів соціально-економічного 
розвитку та актуалізувало потребу в розробці 
нових підходів, як до регіональної та місцевої 
економічної політики в Україні загалом, так і до 
реалізації цієї політики на рівні регіонів. Причому 
сьогодні особливо важливо забезпечити впрова-
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дження ефективних механізмів функціонування 
економіки регіонів, які дадуть їм змогу успішно 
розвиватися з урахуванням того потенціалу, який 
відкриває набуття Україною статусу країни – пре-
тендента на членство в ЄС.

Висновки. На основі проведеного дослідження 
доведено, що соціально-економічний розвиток та 
функціонування кожної території вимагає вива-
женої державної політики та застосування сучас-
них механізмів управління. В даному контексті 
державна регіональна політика стає вагомим 
інструментом регулювання соціально-економіч-
ного розвитку країни. Визначено стратегічну мету 
соціально-економічного розвитку регіонів у кон-
тексті євроінтеграційних процесів та глобальних 
тенденцій розвитку України та виділено інвести-
ційні пріоритетні сектори державного розвитку 
(харчова промисловість, інфраструктура, віднов-

лювані джерела енергії та альтернативна енерге-
тика, транспорт, технології та комунікації). Ана-
ліз показників соціально-економічного розвитку 
регіонів в 2021 році та наслідків повномасштаб-
ного вторгнення Російської Федерації на терито-
рію України доводить необхідність переглянути 
ДСРР-2027 з урахуванням нових обмежень та 
загроз, спричинених війною, й нових можливос-
тей від набуття статусу кандидата на членство у 
ЄС та підготувати відповідні плани відновлення 
та розвитку країни. 

Зважаючи на світовий та європейський досвід, 
основними принципами успішного післяво-
єнного відновлення та модернізації економіки 
країн, які долають наслідки війни на своїй тери-
торії відповідно до засад європейської цивіліза-
ційної моделі, є: гідність людини, недоторканість 
її приватної власності, економічний індивідуа-
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Рис. 2. Показники соціально-економічного розвитку регіонів в 2021 році, % від 2020 року



Том 33 (72) № 5 202252

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

лізм, свобода підприємництва, субсидіарність, 
дерегуляція економіки, демонополізація ринків, 
європейська інтеграція. Послідовне втілення цих 
принципів у життя означає, що держава через 
органи держаної влади на державному та регі-

ональному рівнях має насамперед сформувати 
надійний інституційний ґрунт для повоєнного 
відновлення країни, а також забезпечити належ-
ний контроль за виконанням чинних законів та 
інших нормативно-правових актів.
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Lukashuk L.S. TRANSFORMATION OF GOVERNMENT ADMINISTRATION DIRECTIONS  
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE

The article proves that the socio-economic development and functioning of each territory requires a balanced 
state policy and the use of modern management mechanisms. The purpose of the article is to substantiate the 
peculiarities of government management of regional development of Ukraine. The strategic goal of socio-
economic development of regions in the context of European integration processes and global trends of Ukraine's 
development is defined. It has been proven that the regional administration carried out in the state is a combination 
of the government regional administration and the self-government of each of the country's regions, and their 
relationship is determined. Institutional priority sectors of government development are highlighted (food industry, 
infrastructure, renewable energy sources and alternative energy, transport, technologies and communications). 
The indicators of socio-economic development of the regions were analyzed and the consequences of the full-
scale invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine were determined (significant losses of human 
potential, large-scale population distribution, typological and functional changes regional labor markets, the 
cessation of small and medium-sized businesses, the closure of large enterprises in the war zone, the destruction of 
critical infrastructure and housing, the reduction of key export positions, threats to the country's food and energy 
security, a decrease in economic activity, fiscal and budget deficits, a decrease in investments) . The need to improve 
the State Strategy for Regional Development until 2027 is substantiated, taking into account new restrictions and 
threats caused by the war, and new opportunities from acquiring the status of a candidate for EU membership.

Key words: public administration, regional development, European integration, transformation, region
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ  
У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ДИСКУРСІ

В статті розкрито сутність поняття «інституціоналізації», під яким варто розуміти гар-
монійну роботу держави з її інституціями, пов’язану із забезпеченням появи передових інститу-
ціональних змін задля зниження рівня невизначеності, зокрема генерування популярних, доступ-
них та підходящих процесів для будь-якого учасника аналізованої сфери діяльності. Розглянуто 
сутність поняття «інституції», під яким варто розуміти суспільно прийняті традиції та поря-
док, в той час, коли інститут є законодавчо закріпленою традицією та порядком, де підкреслю-
ється наявність дуального зв’язку між цими поняттями. З’ясовано, що відмінність під поняття 
«інституція» та «інститут» полягає в тому, що під інституцією варто вважати суспільно 
прийняті традиції та порядок, в той час, коли інститут є законодавчо закріпленою традицією 
та порядком, де підкреслюється наявність дуального зв’язку між цими поняттями. Встанов-
лено, що під поняттям «стійкість» варто розуміти більш стабільний послідовний процес, а 
не тільки регенерацію чи вихід на новий рівень рівноваги. Розкрито сутність поняття «інсти-
туціональної стійкості». Встановлено, що під інституціональною стійкістю варто розуміти 
такий стан управлінських інституцій, зважаючи на сучасні після кризові умови, при якому 
залишається незмінним їхній структурно-функціональний потенціал, можливість співпраці та 
удосконалення. Забезпечення інституціональної стійкості відбувається за рахунок складного 
комплексу формальних та неформальних засад, а досягнути її можна переважно завдяки їхній 
ієрархічній побудові, де з кожним наступним більш високим рівнем утруднюються будь-які зміни 
порівняно з попереднім рівнем. З’ясовано, що в процесі забезпечення належної інституціональ-
ної стійкості доволі важливе значення відводиться комунікаційному процесу між сторонами, 
оскільки загальновідомо, що суспільство формує інституційний попит, в той час коли держава 
витупає інституціональним монополістом, який впливає на пропозицію в даній сфері. 

Ключові слова: інституціоналізація, інституція, інститут, стійкість, інституціональна 
стійкість.

Постановка проблеми. Дослідження проблем 
інституціональної стійкості на даний час набуває 
виняткової актуальності зважаючи на негативний 
або навіть загрозливий вплив не лише зовнішніх, 
але й внутрішніх факторів, зокрема в умовах пан-
демії COVID-19. Нарощення інтенсивності гло-
балізаційних процесів на світовій арені зумовили 
потребу у забезпеченні інституціональної стій-
кості управлінських інституцій, тобто їх змоги 
пристосуватися як до неочікуваних (в результаті 
прояву певних кризових явищ) та передбачених 
(довготривалих) змін сучасних можливостей та 
загроз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед науковців, які досліджували проблематику 
інституціональної стійкості варто виокремити 

таких як М. Білинська, З. Ватаманюк, І. Вініченко, 
С. Доулі, Л. Жукова, С. Крючок, Д. Левенбергер, 
В. Малиновський, Г. Масік, Н. Матвійчук, Дж. 
Маюнг, Д. Норт, А. Пайк, В. Парсонс, О. Петроє, 
Н. Прямухіна, О. Рибій, І. Спанденберг, А. Ткач, 
О. Ткачова, Дж. Томані, А. Турен, Дж. Уокер, 
О. Федорчак, А. Фішер, Дж. Ходжсон, Дж. Шпан-
генберг та інші.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
криття теоретичних основ дослідження проблем 
інституціональної стійкості у міждисциплінар-
ному дискурсі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш, ніж розкрити сутність поняття інституці-
ональної стійкості, варто зазначити, що у науко-
вих джерелах наявні різні підходи до визначення 
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сутності «інституціоналізації» та продовжуються 
дискусії щодо тотожності з категорією «інституа-
лізації». Ґрунтовне дослідження в напрямі прово-
дить розмежування дефініцій «інститут», «інсти-
туція», «інституційний», «інституціональний» та 
пов’язаними з ними поняттями, на думку автора, 
проведено О. Федорчаком [14], який також вио-
кремлює низку проблем у цьому питанні та пропо-
нує дотримуватися думки про можливість ототож-
нення «інституційного» механізму державного 
управління з «інституціональним». Н. Матвійчук 
вважає, що одночасне існування двох термінів 
(інституційний та інституціональний) пов’язано з 
особливостями перекладу категорії «institutional» 
з англійської мови на українську, в результаті чого 
було отримано два поняття [6]. 

Цілком згодні з А. Ткач, який визначає інститу-
ціоналізацію як перетворення соціальних намірів 
у норму та формування правил економічного спіл-
кування шляхом їх впровадження за допомогою 
владних інституцій (неписаних правил чи право-
вої діяльності) на основі засобів правового, еконо-
мічного і політичного регулювання [11].

У цьому контексті колектив авторів науково-
аналітичної доповіді «Інституціоналізація публіч-
ного управління в Україні» під інституціоналіза-
цією розуміє «… процес утворення стабільних 
зразків соціальної взаємодії, базованої на форма-
лізованих правилах, законах, звичаях і ритуалах; 
правове та організаційне закріплення сформо-
ваних у суспільстві форм поведінки, відносин; 
утворення нових інститутів (стійких комплексів 
формальних і неформальних норм, принципів, 
установок, що регулюють різні сфери людської 
діяльності – економічної, політичної, духовної і 
власне соціальної сфери)» [1]. 

В розрізі державного управління в слов-
нику термінів і понять з державного управління 
В. Малиновського інституційний підхід визнача-
ється як загальний метод дослідження державного 
управління, який через зосередження на струк-
турно-функціональних засадах побудови системи 
органів виконавчої влади та формально-правовій 
характеристиці політичної системи – дає можли-
вість дослідити взаємозалежність і взаємозв’язок 
між змінами інституційних структур апарату дер-
жавного управління і змістом державної політики 
[5]. Результатом процесу інституціоналізації є 
створення у відповідності із заданими інституціо-
нальними умовами соціально-економічних інсти-
тутів (організацій), які в повному обсязі відпові-
дають вимогам, які висувають щодо них зовнішнє 
середовище та внутрішні детермінанти [12].

Таким чином, беручи до уваги вище зазначене, 
можна дійти висновку, що під поняттям інституці-
оналізації варто розуміти гармонійну роботу дер-
жави з її інституціями, пов’язана із забезпеченням 
появи передових інституціональних змін задля 
зниження рівня невизначеності, зокрема генеру-
вання популярних, доступних та підходящих про-
цесів для будь-якого учасника аналізованої сфери 
діяльності. Перейдемо до розкриття сутності 
поняття «інститут».

Так, ні в Порядку денному 21, ні в посібнику 
з інституційних показників, опублікованого Комі-
сією зі сталого розвитку, не має визначення сут-
ності поняття інститутів. Проте, в процесі їхнього 
дослідження стає очевидним, що обидва доку-
менти розуміють інституції як політичні чи соці-
альні організації, які беруть участь у розробці та 
реалізації публічної політики. У цьому контексті 
«інститутом» описується організація, яка є юри-
дичною особою, яка діє від її імені та реалізуючи 
її цілі.

Проте, що інституції – це більше, ніж про-
сто організації, стає зрозумілим, якщо поглянути 
на контекст, у якому спочатку вживався термін 
«інституція». Він використовувався в соціології 
для опису чогось, що допомагає людям полег-
шити прийняття рішень у повсякденному житті, 
пропонуючи орієнтацію під час інтерпретації 
дій інших і визначення своєї ролі в конкретному 
суспільному контексті. Соціологи зазначали, що 
лише через інститути соціальна діяльність стає 
ефективною, нормативною, постійною та перед-
бачуваною. Наголошуючи на тому, що інститути 
формують цінності і тим самим визначають, як 
розвиваються суспільства, В. Парсонс описав 
системний вимір інститутів. Інституція створює 
рамки для людських дій у різних контекстах. Як 
такі вони також інтегрують індивідуальну пове-
дінку із загальними ціннісними орієнтаціями 
суспільства. І вони не тільки керують поведінкою 
індивідів, а й керують соціальним і політичним 
співтовариством [8]. 

За А. Туреном, інституція сьогодні має позна-
чати не те, що було інституційовано, а те, що є 
джерелом інституціювання, тобто, ті механізми, 
завдяки яким культурні орієнтири трансформу-
ються в соціальну практику [13]. Поняття “інсти-
тут” (від лат. institutum – установлення, установа) 
запозичене з юриспруденції. Інститут – це уста-
лена форма організації, регулювання та впорядку-
вання суспільного життя, діяльності і поведінки 
людей, яка включає сукупність соціальних норм, 
зразків поведінки і діяльності, у праві – сукуп-
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ність норм права, які регулюють будь-які визна-
чені відносини [12].

Таким чином, беручи до уваги вище зазначене, 
можна дійти висновку, що під інституцією варто 
вважати суспільно прийняті традиції та порядок, 
в той час, коли інститут є законодавчо закріпле-
ною традицією та порядком, де підкреслюється 
наявність дуального зв’язку між цими поняттями. 
Щодо сфери публічного управління, то інститутами 
почала відводитися досить важлива роль у даній 
сфері протягом 70-80 років минулого століття. 

Американські політологи, представники 
структурного інституціоналізму К. Уівер і 
Б. Рокман у книзі «Чи справді інститути мають 
значення?» на прикладі порівняння різних за 
інституціональною структурою держав (США, 
Швеції, Великобританії, Канади, Франції, Німеч-
чини, Нідерландів, Японії) стверджували, що 
вплив інститутів на публічну політику складний 
і має різні наслідки в конкретних умовах [22]. 
Подекуди він може набувати досить прямого 
характеру, проте переважно у більшості політич-
них галузях він набуває більш сприйнятливого 
та непрямого характеру, що залежить від наяв-
ності інших факторів. Взаємозалежність між 
інституціями та результатами публічного управ-
ління варто досліджувати зі сторони спроби, де 
інституціональні структури користуються мож-
ливості, а на успішність або прогалини у сис-
темі публічного управління зазвичай впливає те, 
чи у визначених державах і протягом певного 
періоду часу конкретні суспільно-політичні та 
інші явища дали поштовх до появи здебільшого 
ризику чи до нових можливостей.

З точки зору економічної науки можна виокре-
мити такі найбільш поняття стійкості: «sustained 
positive economic growth» (стійке економічне зрос-
тання, як характеристика динамічної рівноваги 
та сталого ефективного розвитку), «unchanging 
trend» (незмінний тренд), «steady state» (стій-
кий стан, стаціонарна стійкість по Р. Солоу), 
«sustainable development» (сталий розвиток). Ці 
поняття зводяться до дотримання елементами 
системи єдиного вектору руху із прогнозованим 
темпом та частотою зміни. [9].

У науковій літературі термін «стійкість» вико-
ристовується в декількох контекстах. Визначення 
відрізняються залежно від тематики та наукового 
спрямування. Екологічна галузь визначає стій-
кість як «міру здатності екосистеми поглинати 
зміни та зберігатися» [18, c. 2]. Стійкість можна 
також визначити як «процес, який пов’язує набір 
адаптивних здібностей до позитивних курсів 

функціональності та налаштування після пору-
шення або успішної адаптації до стресових подій, 
ворожої системи та інших викликів» [20, с. 3]. 

З точки зору державного управління трак-
тування стійкості відмінне від поданого вище і 
акцентоване у площині стійкості руху як «стану 
розвитку матеріальної субстанції та вияву однієї 
з характеристик руху. Серед можливих форм роз-
витку матеріальної субстанції реалізуються лише 
стійкі форми, а нестійкі швидко руйнуються вна-
слідок принципової стохастичності внутрішніх і 
зовнішніх впливів» [3, с. 13].

Варто зауважити, що соціально-економічні 
системи з виском рівнем стійкості спроможні 
безперервно перебудувати свої інституції. 
В даному аспекті під поняттям «стійкість» варто 
розуміти більш стабільний послідовний процес, 
а не тільки регенерацію чи вихід на новий рівень 
рівноваги. Концепція стійкості передбачає певні 
інтерпретації, характерні для таких країн, як, 
зокрема, Британія, Франція, Канада, Польща, 
Південна Африка, хоча всі вони включають 
наступні вимоги: 

– стійкість (структурно-функціональна) сис-
теми в умовах шоку та здатність відновлення до 
моменту негативного впливу. Передбачається, 
що система є стійкою, якщо вона здатна швидко 
повернутися до рівноваги; 

– екологічна стійкість означає, що існує багато 
рівноважних станів, які можуть бути досягнуті 
без зміни функції або структури системи; 

– адаптивна стійкість походить від так званої 
теорії складних адаптивних систем, що здатні роз-
виватися і адаптуватися до нових умов [17].

Що стосується інституціональної стійкості, 
то вона є вихідною ситуацією для інституціо-
нальних змін, коли за існуючого співвідношення 
сил гравців і наявного набору контрактних 
відносин, що опосередковують економічний 
обмін, жоден з цих гравців не вважає для себе 
вигідним втрачати ресурси на реструктури-
зацію угод [7, с. 112]. Мотивом до порушення 
інституціональної стійкості або джерелом похо-
дження інституціональних змін, за Д. Нортом, 
є „зовнішні шоки” та „внутрішні стимули”. 
„Зовнішні шоки” є породженням інституціо-
нального середовища, а „внутрішні стимули” 
розуміють під собою вигоду, яку суб’єкт може 
отримати від зміни (або не зміни) діючих пра-
вил. Причому „внутрішні стимули” можуть 
спонукати не тільки до змін, а й до ухилення 
від правил – в окремих випадках недотри-
мання встановлених правил приносить набагато 
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більшу вигоду, ніж їх дотримання. Так виника-
ють інституційні пастки – стійкі неефективні 
інституції або норми поведінки [2, с. 42-44]. 

На думку Л.М. Жукової, інституційна стій-
кість – це здатність системи до збереження своєї 
якості як фундаментальної основи зняття неви-
значеності господарчої діяльності в умовах деста-
білізуючих впливів зовнішнього та внутрішнього 
походження. Вона характеризується, крім іншого, 
наявністю науково обґрунтованих критеріїв фор-
мування та розвитку ефективних інститутів для 
реалізації економічної політики держави [4]. 

Інституціональна стійкість, як стверджував 
Е. Пайк, у довшій перспективі сприяє розриву 
відносин між учасниками системи, що дозволяє 
гнучко перебудувати її внутрішні структури в 
нових умовах [19]. Показниками інституціональ-
ної стійкості можуть бути, наприклад, здатність 
повернення рівня продуктивності й ефективності 
діяльності органів управління до докризового 
стану; відновлення довіри населення, втраченої 
або послабленої під час політичної кризи; підви-
щення рівня суспільної легітимації уряду чи міс-
цевих управлінських структур внаслідок кадро-
вих змін тощо, залежно від конкретних умов. 
Критерії визначення інституціональної стійкості 
управлінських структур, розроблені в працях 
Д. Левенбергер, І. Спанденберга та ін. доцільно 
використовувати для усвідомлення того комп-
лексу показників, які необхідно враховувати у 
розробці політик на регіональному та місцевому 
рівнях і структурно-функціонального наванта-
ження кадрового складу, в тому числі і керівного, 
органів публічного управління [16; 21].

З цього приводу Д. Норт зазначає: «Зазвичай 
конституції створюються так, щоб їхня зміна 
обходилася дорожче, ніж зміна статутного права, 
а, в свою чергу, зміна статутного права обходи-
лася дорожче, ніж зміна індивідуального контр-
акту» [7]. Окрім ієрархічної побудови, стійкості 
інституціональної системи значно сприяє вкорі-
нена в свідомості індивідів мережа інституцій, 
неформальних норм, правил та обмежень, яка 
змінюється дуже повільно [7] та, відповідно, має 
високій ступінь стабільності. Дж. Ходжсон зазна-
чає, що інститути забезпечують специфічні «регу-
лярності» у поведінці, вкорінюють їх у звичках 
індивідів та, зрештою, формують відповідні цілі 
та переконання; таким чином інституціональна 
структура підтримується надалі завдяки успіш-
ному самовідтворенню інститутів [15, с. 54-55]. 

Варто зауважити, що в процесі забезпечення 
належної інституціональної стійкості доволі 

важливе значення відводиться комунікаційному 
процесу між сторонами, оскільки загальнові-
домо, що суспільство формує інституційний 
попит, в той час коли держава витупає інституці-
ональним монополістом, який впливає на пропо-
зицію в даній сфері.

Якщо звернутися до питання природи інсти-
туціональної стійкості, то, зокрема, інституціона-
лізм раціонального вибору розглядає інституціо-
нальну стійкість як норму, визначаючи інститути 
як стабільні (урівноважені) способи провадження 
справ. Згідно з даним підходом, інституціональна 
стійкість надовго встановлюється після того, як 
актори вивчають стабільні правила гри, які важко 
замінити через високий ступінь невизначеності 
щодо вигод та ефектів нових правил, та присто-
совують до них власні стратегії [10]. 

В процесі проведення аналізу літератур-
них джерел з даної проблематики можна дійти 
висновку, що під інституціональною стійкістю 
варто розуміти такий стан управлінських інсти-
туцій, зважаючи на сучасні після кризові умови, 
при якому залишається незмінним їхній струк-
турно-функціональний потенціал, можливість 
співпраці та удосконалення. Забезпечення інсти-
туціональної стійкості відбувається за рахунок 
складного комплексу формальних та нефор-
мальних засад, а досягнути її можна переважно 
завдяки їхній ієрархічній побудові, де з кожним 
наступним більш високим рівнем утруднюються 
будь-які зміни порівняно з попереднім рівнем. 

Висновки. Таким чином, беручи до уваги все 
вище наведене можна дійти висновку, що забезпе-
чення інституціональної стійкості виступає осно-
вною передумовою для правильного узгодження 
роботи інститутів у інституціональній структурі 
держави. Головним інструментом забезпечення 
інституціональної стійкості, який дозволяє вста-
новити оптимальний рівень рівноваги та ефек-
тивності інституціонального розвитку держави, є 
спроможність інститутів відновлювати усталені 
звичаї і процедури та здійснювати коректуючі 
поступові зміни в інституціональних нормах з 
метою кращого пристосування до сучасних умов 
у суспільно-політичному житті країни. В основі 
забезпечення оптимального рівня інституцій-
ної стійкості повинне лежати формування цілої 
системи інституцій публічного управління, які 
мають змогу будь-яким чином комунікувати із 
суспільством. В свою чергу, подібна система має 
ґрунтуватися на сучасних правових цінностях, 
а публічне управління на інститутах, діяльність 
яких опирається на демократичні принципи.
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Masyk M.Z. Klymenko O.V. THEORETICAL FUNDAMENTALS OF RESEARCH OF 
INSTITUTIONAL RESISTANCE PROBLEMS IN INTERDISCIPLINARY DISCOURSE

The article reveals the essence of the concept of "institutionalization", which should be understood as 
the harmonious work of the state with its institutions, connected with ensuring the emergence of advanced 
institutional changes to reduce the level of uncertainty, in particular, the generation of popular, accessible 
and suitable processes for any participant in the analyzed sphere of activity . The essence of the concept of 
"institution" is considered, which should be understood as socially accepted traditions and order, at a time 
when the institution is a legally established tradition and order, where the presence of a dual connection 
between these concepts is emphasized. It was found that the difference between the concepts of "institution" 
and "institute" is that the institution should be considered socially accepted traditions and order, while the 
institute is a legally established tradition and order, where the existence of a dual connection is emphasized 
between these concepts. It was established that the concept of "sustainability" should be understood as a more 
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stable sequential process, and not only regeneration or reaching a new level of equilibrium. The essence of the 
concept of "institutional stability" is revealed. It was established that institutional stability should be understood 
as such a state of management institutions, taking into account the modern post-crisis conditions, in which 
their structural and functional potential, the possibility of cooperation and improvement, remains unchanged. 
Ensuring institutional stability occurs due to a complex complex of formal and informal foundations, and it 
can be achieved mainly due to their hierarchical structure, where with each next higher level, any changes 
compared to the previous level become more difficult. It was found that in the process of ensuring proper 
institutional stability, the communication process between the parties is quite important, since it is common 
knowledge that society forms institutional demand, while the state acts as an institutional monopolist that 
affects the supply in this area.

Key words: institutionalization, institution, institute, stability, institutional stability.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ  
ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті досліджено досвід зарубіжних країн (США, Великобританії, Нідерландів, 
Німеччини, Швейцарії, Республіки Польща, Естонії та Молдови) щодо забезпечення дер-
жавного регулювання санітарно-епідемічного благополуччя і розкрито перспективи його 
адаптації у вітчизняних умовах. Встановлено, що більшість з досліджених країн проводить 
санітарно-епідеміологічний контроль на засадах державно-приватного партнерства. В той 
же час виняткова роль відводиться громадськості у процесі контролю за санітарно-епіде-
мічним благополуччям за рахунок публічного розгляду існуючих та запропонованих проектів 
законодавчих актів, реалізації політики у сфері надання пропозицій щодо покращення охо-
рони здоров’я, а також прийняття рішень стосовно боротьби з надзвичайними ситуаціями. 
Визначено, що контроль за санітарно-епідемічним благополуччям відбувається на постійній 
основі з використанням інноваційних технологій, які систематично перевіряються за допо-
могою конкретних індикаторів. В певних країнах присутня й система інформування стосовно 
випадків появи інфекційних захворювань, яка наводить чіткі рекомендації щодо дій не тільки 
державних органів в сфері охорони здоров’я, але й дій медиків, задіяних до протидії інфек-
ційним хворобам. Наведено фактори, які впливають на санітарно-епідемічну безпеку країни, 
зокрема наявність державних та/або спеціальних установ; ступінь їх готовності до ефек-
тивної протидії в форс-мажорних ситуаціях; міра жорсткості реалізованих санітарно-епі-
демічних заходів; рівень сприйняття і додержання суспільством заходів безпеки. З’ясовано, 
що в Україні слід адаптувати досвід зарубіжних країн щодо забезпечення державного регу-
лювання санітарно-епідемічного благополуччя стосовно активізації державно-приватного 
партнерства в процесі виконання санітарно-епідеміологічного контролю, формування сис-
теми державних і місцевих органів, покликаних здійснювати санітарно-епідеміологічний 
контроль на постійній основі із використанням сучасних технологій.

Ключові слова: державне регулювання, охорона здоров’я, санітарно-епідемічне благо-
получчя, санітарно-епідеміологічний контроль, державно-приватне партнерство, громад-
ськість.

Постановка проблеми. Санітарно-епідемічна 
безпека є важливою складовою національної без-
пеки кожної держави. Незважаючи на стрімкі 
глобалізаційні процеси у світі, спалахи епідемій 
відбуваються систематично, оскільки активне 
переміщення людей призводить до швидкого 
поширення хвороб. Такі ситуації підкреслюють 
той факт, що здоров’я населення є запорукою 
функціонування всіх важливих процесів у кож-
ній державі. На час появи коронавірусної хвороби 
кожна з країн світу мала різний рівень готов-
ності до боротьби з цим вірусом. Відтак, одним 
із показників готовності кожної країни до реагу-
вання на санітарно-епідемічні загрози були дії 
державних органів та спеціальних установ, які 
займаються боротьбою, профілактикою та моні-
торингом поширення інфекційних захворювань 

на певній території. Під час розповсюдження 
COVID-19 була наочно продемонстрована необ-
хідність їх існування та нормального функціону-
вання в кожній країні. Тому, на даний час винят-
кової актуальності набуває дослідження досвіду 
зарубіжних країн щодо забезпечення державного 
регулювання санітарно-епідемічного благопо-
луччя з подальшим розкриттям перспектив його 
адаптації у вітчизняних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему забезпечення державного регулювання 
санітарно-епідемічного благополуччя у зарубіж-
них країнах досліджували як вітчизняні, так і іно-
земні науковці, зокрема: П. Бов'є, О. Воронятніков, 
Л. Херциг, Ч. Дворжак, О. Деміховська, І. Марко-
вич, Є. Хайнацький та інші. Проте, зазначена про-
блема і досі лишається недостатньо розкритою. 
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Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження досвіду зарубіжних країн щодо забезпе-
чення державного регулювання санітарно-епіде-
мічного благополуччя і розкриття перспектив його 
адаптації у вітчизняних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до Глобального індексу охорони 
здоров’я до найбільш підготовлених до епідемій 
та пандемій серед 195 країн світу належали: США, 
Великобританія, Нідерланди, Австралія, Канада, 
Тайланд, Швеція, Данія, Південна Корея, Фінлян-
дія, Франція, Словенія, Швейцарія, Німеччина, 
Іспанія, Норвегія, Латвія, Малайзія, Бельгія та Пор-
тугалія [7]. На даний час можна стверджувати, що 
США якомога краще підготувалися у сфері протидії 
сучасним санітарно-епідемічним загрозам порів-
няно з іншими країнами. Водночас, на нашу думку, 
не варто вважати дану країну абсолютно готовою. 
США першими створили перевірену систему сані-
тарно-епідеміологічного нагляду, який проводиться 
досі на постійній основі.

Так, до системи федеральних органів, що 
здійснюють санітарно-епідеміологічний нагляд 
і контроль в США, належать Департамент охо-
рони здоров’я та соціальних служб США і Центр 
боротьби та профілактики захворювань. Напри-
клад, Центр контролю та профілактики захворю-
вань (федеральний орган) та Рада державних і 
територіальних епідеміологів (громадська неко-
мерційна організація) визначають перелік інфек-
ційних та неінфекційних захворювань і станів, що 
підлягають інформуванню до Центру контролю та 
профілактики захворювань. Такий перелік налічує 
близько 120 захворювань та хворобливих станів. 
Дані про зареєстровані національні інфекційні 
захворювання та стани, що підлягають інформу-
ванню, публікуються щотижня, за винятком даних 
про туберкульоз, які публікуються щоквартально 
[10]. Щотижневі та щоквартальні дані є тимчасо-
вими, а остаточні дані є річними, що представляють 
офіційну та архівну кількість випадків для кожної 
хвороби та стану і формуються протягом 6 місяців 
після закінчення календарного року. Перед опублі-
куванням річна статистика затверджується відпо-
відним епідеміологом з кожного штату чи терито-
рії, що подає інформацію [5].

За рахунок подібної системи санітарно-епіде-
міологічного нагляду існує можливість усім інсти-
туціям, які здійснюють свою діяльність в сфері 
охорони здоров’я США, безперервно моніторити 
ступінь впливу різноманітних захворювань, аналі-
зувати їх динаміку, оцінювати міру ефективності 
реалізованих контрольно-профілактичних заходів, 

з'ясовувати найбільш ризиковані групи населення, 
а також оцінювати ефективність розподілу ресур-
сів та визначати профілактичні стратегії тощо. 
Варто звернути увагу на те, що громадськості у 
США відводиться важливе значення у системі сані-
тарно-епідеміологічного нагляду, що дозволяє зна-
чно покращити відповідальність та підзвітність на 
федеральному рівні. Так, у США передбачається 
залучення громадськості до нормотворчих проце-
сів за рахунок реалізації власного права долучатися 
до урядових справ. Так, громадськість бере активну 
участь до коментування як існуючих, так і запропо-
нованих проектів законодавчих актів задля визна-
чення наявності повторення правил і проблемних 
аспектів, які перешкоджають забезпеченню від-
критості, ефективності та орієнтації на досягнення 
мети, визначеної федеральними органами.

Важлива роль під час формування і реаліза-
ції політики у сфері епідеміологічного нагляду і 
контролю належить громадським організаціям. 
Наприклад, сьогодні в США функціонує Асоціація 
державних та територіальних посадових осіб охо-
рони здоров’я, Рада державних та територіальних 
епідеміологів, Фонд Центру з контролю та профі-
лактики захворювань [4].

У Великобританії існує електронна система 
обліку (щоденного) всіх зареєстрованих інфекцій-
них та неінфекційних хвороб, дані про які постійно 
аналізуються Інститутом громадського здоров’я і 
представляються у звіті уряду країни. Аналогічно 
працює система реєстрації спалахів інфекційних 
хвороб, які підлягають ЕН, входячи до сфери відпо-
відальності Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), 
представники якого є в кожній адміністративній 
одиниці, а звіт передається Службі стандартизації 
або Службі громадського порядку для відповідного 
реагування. Лабораторні дослідження здійсню-
ються в Лабораторних центрах безпеки їжі, води 
та навколишнього середовища; Департамент іму-
нопрофілактики та Департамент закупівель МОЗ 
займаються формуванням національного кален-
даря щеплень, визначенням потреби в імунобіоло-
гічних препаратах та закупівлею (для рекомендо-
ваних щеплень закупівля вакцин здійснюється на 
регіональному рівні). Лікувальна частина СНІДу 
і туберкульозу інтегрована в загальну лікувальну 
мережу шляхом створення відділень у багатопро-
фільних лікарнях, хоча профілактична і лікувальна 
мережа розділені. Перед плановими оперативними 
втручаннями пацієнти обстежуються з метою вияв-
лення збудників персистуючих інфекцій [3].

Основними заходами профілактики поширення 
інфекції серед населення у Великій Британії є: 
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посилення контролю за тими, хто прибуває з місць 
відпочинку із країн, із метою виявлення осіб з озна-
ками інфекційних захворювань: лихоманка, темпе-
ратура, кашель, висипання, респіраторні симптоми 
тощо; швидке виявлення хворих, потенційно інфі-
кованих новим коронавірусом, на етапі їх обігу і 
застосування нормативно визначених заходів про-
філактики і санітарно-епідемічного моніторингу та 
контролю; запобігання скупченості в зонах очіку-
вання в лікувальних установах, встановлення циф-
рових табло з визначенням порядкового номера в 
черзі, забезпечення позачергового прийняття ліка-
рем особливо тяжко хворих пацієнтів, виділення 
спеціальних зон очікування для хворих на гострі 
інфекції тощо; забезпечення респіраторної гігієни 
з метою локалізації виділень із дихальних шляхів 
в осіб із симптомами респіраторних захворювань; 
забезпечення в достатній кількості засобів індиві-
дуального захисту, тестів, можливості здачі лабо-
раторних аналізів; поліпшення запобіжних заходів 
щодо профілактики інфекцій під час організації 
медико-санітарного обслуговування [1, с. 79].

Однією з найкращих систем епідеміологічного 
нагляду та контролю в ЄС є система, яка функці-
онує в Нідерландах. У Нідерландах здійснюється 
місцевий, регіональний та національний епідемі-
ологічний нагляд та контроль. У Нідерландах діє 
система повідомлень про виникнення інфекційних 
захворювань. Така система оповіщення здійсню-
ється щотижня та щомісячно. Повідомлення про 
події або інцидент виникнення інфекційного захво-
рювання містить рекомендації щодо дій для ліка-
рів і медсестр, які ведуть боротьбу з інфекційними 
захворюванням на місцях, для муніципальних 
служб охорони здоров’я, для лікаря-мікробіолога, 
для терапевта-інфекціоніста та експертів із профі-
лактики інфекцій [11].

Питаннями моніторингу здоров’я населення 
Німеччини опікується Федеральне міністерство 
охорони здоров’я (BMG), зокрема, підпорядко-
вані йому Федеральний інститут лікарських засо-
бів та виробів медичного призначення; Федераль-
ний центр санітарної освіти; Німецький інститут 
медичної документації та інформації; Інститут 
Пауля Ерліха; Інститут Роберта Коха. Система 
моніторингу з 2008 р. забезпечує всебічний і 
безперервний аналіз ситуації в галузі охорони 
здоров’я в Німеччині і базується на даних Інсти-
туту Роберта Коха. Постійно проводяться комп-
лексні дослідження з метою отримання репре-
зентативних даних про стан здоров’я, вплив на 
поведінку і здоров’я всіх вікових груп різноманіт-
них ризиків [2]. 

У Швейцарії епідеміологічний нагляд за насе-
ленням є надзвичайно важливим і вимагає ефектив-
ної співпраці між сімейними лікарями та службою 
громадського здоров’я. З цією метою у Швейцарії 
створена єдина система амбулаторного епідеміоло-
гічного нагляду – система звітності «Sentinellа», яка 
почала своє функціонування у 1984 році до впрова-
дження комп’ютерних технологій та електронного 
обліку пацієнтів. Система звітності «Sentinellа» 
є спільним проєктом між сімейними лікарями та 
Федеральним відомством громадського здоров’я, 
що дозволяє не лише здійснювати нагляд за інфек-
ційними захворюваннями, але й досліджувати 
сімейну медицину. Ця система об’єднує сімейних 
лікарів, які щотижня повідомляють про пацієн-
тів з певними інфекційними захворюваннями, на 
яких не поширюється режим обов’язкових декла-
рацій. Ця система є особливою ефективною через 
те, що сімейна медицина займає важливе місце у 
сфері охорони здоров’я Швейцарії у поєднанні з 
використанням комп’ютеризованої стандартизо-
ваної медичної документації, що дозволяє значно 
швидше передавати дані [9, с. 1086].

У Республіці Польща, орієнтованій на країни 
Західної Європи, Державна санітарна інспекція 
є провідним органом із забезпечення санітарно-
епідемічної безпеки та безпеки населення, який 
реалізує основні функції через Головний орган 
санітарного нагляду та санітарну та епідеміоло-
гічну раду. У Польщі контроль за інфекційними 
хворобами забезпечують фахівці Міністерства 
охорони здоров’я, зокрема Санітарно-епідемі-
ологічної ради на чолі з Головним санітарним 
інспектором. Головній санітарній інспекції кра-
їни підпорядковуються санітарно-епідеміоло-
гічні станції воєводств та повітів, а також станції 
створені на кордонах країни. ЕН в Польщі базу-
ється на тих же засадах, що раніше використову-
вались в Україні. На 38 млн громадян цієї країни 
припадає 18 тис. працівників санітарно-епідемі-
ологічної служби [8]. 

В Естонії питаннями організації моніторингу 
за інфекційними хворобами, керівництвом та 
координацією заходів, спрямованих на їхнє запо-
бігання або ліквідацію наслідків, забезпеченням 
співпраці з міжнародними організаціями у сфері 
ЕН, опікується Департамент Охорони здоров’я, 
зокрема створений при ньому відділ з моніторингу 
та контролю за інфекційними хворобами, а також 
Бюро епідемічної готовності і Центр Грипу в його 
складі. В Естонії дані про 62 інфекційні хвороби і 
82 збудника, а також про стан проведення імуніза-
ції, імунний статус населення та використання вак-
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цин з 2009 р. обліковуються в системі електронної 
реєстрації захворювань «Накіс» [3].

Слід зазначити, що країни пострадянського про-
стору частково запозичили радянську модель контр-
олю за санітарно-епідемічним благополуччям, 
яка згодом була реорганізована. Так, у Молдові та 
Україні були створені спеціальні органи для вирі-
шення таких питань охорони здоров'я, як: 1) проти-
епідемічні заходи, 2) організація інфекційного контр-
олю і 3) реагування на епідемічні ситуації. З часом 
ці органи трансформувалися, змінювалися напрями 
їх діяльності. Так, в Україні та Молдові ліквідовано 
санітарно-епідеміологічні служби, а їх функції пере-
дано органам, для яких боротьба з санітарно-епіде-
мічними загрозами не є пріоритетом. 

На нашу думку, Молдова та Україна вияви-
лися одними з найбільш неготових держав щодо 
боротьби з сучасними санітарно-епідемічними 
загрозами через відсутність спеціального дер-
жавного органу контролю за епідемічною ситу-
ацією. Так, у Молдові Державна санітарно-епі-
деміологічна служба до 2010 р. функціонувала в 
структурі Міністерства охорони здоров’я, праці 
та соціального захисту населення. Однак на 
момент оголошення пандемії не було окремого 
органу, який забезпечував би санітарно-епідемі-
ологічну безпеку в країні. Його функції частково 
покладено на Національне агентство громад-
ського здоров'я, яке підпорядковується Мініс-
терству охорони здоров'я, праці та соціального 
захисту населення та має власні територіальні 
органи. Проте після оголошення надзвичайної 
ситуації в Молдові в Кишиневі було створено 
громадську установу охорони здоров’я «Центр 
COVID-19» [6].

Отже, проаналізувавши досвід зарубіжних 
країн щодо забезпечення державного регулювання 
санітарно-епідемічного благополуччя можна 
дійти висновку, що більшість з них проводить 
санітарно-епідеміологічний контроль на засадах 
державно-приватного партнерства. В той же час 
виняткова роль відводиться громадськості у про-
цесі контролю за санітарно-епідемічним благопо-
луччям за рахунок публічного розгляду існуючих 
та запропонованих проектів законодавчих актів, 
реалізації політики у сфері надання пропозицій 
щодо покращення охорони здоров’я, а також при-
йняття рішень стосовно боротьби з надзвичай-
ними ситуаціями. Разом з тим контроль за сані-
тарно-епідемічним благополуччям відбувається 
на постійній основі з використанням інновацій-
них технологій, які систематично перевіряються 
за допомогою конкретних індикаторів. В певних 

країнах присутня й система інформування сто-
совно випадків появи інфекційних захворювань, 
яка наводить чіткі рекомендації щодо дій не тільки 
державних органів в сфері охорони здоров’я, але 
й дій медиків, задіяних до протидії інфекційним 
хворобам. Відтак, можна дійти висновку, що 
висока ефективність роботи системи державного 
контролю за санітарно-епідемічним благополуч-
чям вимагає забезпечення рівноваги між усіма 
її складовими, а також наявності права місцевих 
медиків здійснювати санітарно-епідеміологічні 
обстеження та розслідування разом із представ-
никами владних органів.

Висновки. Таким чином, на основі вищенаве-
деного можна дійти висновку, що жодна країна на 
світовій арені повною мірою не готова до сучасних 
санітарно-епідемічних викликів. Так, на санітарно-
епідемічну безпеку країни впливають чимало фак-
торів, серед яких можна виокремити:

1) наявність державних та/або спеціальних 
установ, які здійснюють свою діяльність в сфері 
протидії, профілактики та моніторингу розповсю-
дження інфекційних захворювань;

2) ступінь їх готовності до ефективної протидії 
в форс-мажорних ситуаціях, які зумовлені, напри-
клад, епідеміями;

3) міра жорсткості реалізованих санітарно-епі-
демічних заходів;

4) рівень сприйняття і додержання суспільством 
заходів безпеки.

Крім цього, варто зазначити, що посилення 
кримінально-адміністративної відповідальності 
за порушення суспільством санітарно-епідеміч-
них заходів не є ефективним інструментарієм 
щодо сповільнення розповсюдження хвороби. Це, 
в основному, зумовлено тим, що на ефективність 
профілактичних заходів впливає не тільки стро-
гість покарання, але й невідворотність його засто-
сування до порушника, а також суспільне відно-
шення до санітарно-епідемічних обмежень.

Враховуючи досвід зарубіжних країн щодо 
забезпечення державного регулювання санітарно-
епідемічного благополуччя, на нашу думку, в 
Україні слід адаптувати його стосовно активізації 
державно-приватного партнерства в процесі вико-
нання санітарно-епідеміологічного контролю, фор-
мування системи державних і місцевих органів, 
покликаних здійснювати санітарно-епідеміологіч-
ний контроль на постійній основі із використанням 
сучасних технологій. Водночас слід забезпечити 
можливість громадськості брати участь у процесі 
побудови і реалізації державної політики у сфері 
санітарно-епідемічного благополуччя.
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Mihaylenko M.M. FOREIGN EXPERIENCE IN ENSURING THE GOVERNMENT  
REGULATION OF SANITARY AND EPIDEMIC WELFARE AND THE POSSIBILITY  
OF ITS ADAPTATION IN UKRAINE

The article examines the experience of foreign countries (the USA, Great Britain, the Netherlands, Germany, 
Switzerland, the Republic of Poland, Estonia and Moldova) in ensuring the government regulation of sanitary-
epidemic welfare and reveals the prospects for its adaptation in domestic conditions. It was established that most 
of the studied countries conduct sanitary and epidemiology control on the basis of public-private partnership. 
At the same time, an exceptional role is assigned to the public in the process of controlling sanitary and epidemic 
well-being at the expense of public review of existing and proposed draft legislative acts, implementation of 
policy in the field of providing proposals for improving health care, as well as decision-making regarding the 
fight against emergency situations. It was determined that control over sanitary and epidemic well-being takes 
place on a permanent basis with the use of innovative technologies, which are systematically checked with the 
help of specific indicators. In certain countries, there is also a system of informing about the occurrence of 
infectious diseases, which provides clear recommendations regarding the actions of not only state bodies in the 
field of health care, but also the actions of doctors involved in combating infectious diseases. Factors affecting 
the country's sanitary-epidemic safety are given, in particular, the presence of state and/or special institutions; 
the degree of their readiness for effective countermeasures in force majeure situations; degree of rigidity of 
implemented sanitary-epidemic measures; the level of perception and observance of security measures by 
society. It was found that Ukraine should adapt the experience of foreign countries in ensuring the government 
regulation of sanitary and epidemic well-being in relation to the activation of public-private partnership in 
the process of sanitary and epidemiology control, the formation of a system of state and local bodies called to 
carry out sanitary and epidemiology control on a permanent basis with using modern technologies.

Key words: government regulation, health care, sanitary-epidemic well-being, sanitary and epidemiology 
control, public-private partnership, public.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ 
ЛІДЕРСТВА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЇХ 
ВИКОРИСТАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

В статті на основі аналізу традиційних і новітніх моделей лідерства продемонстровано, 
що пошук кращих моделей продовжується зарубіжними і вітчизняними авторами, що спе-
цифічність вимог до лідерства в сфері публічного управління та адміністрування полягає у 
необхідності якісного виконання персоналом службових обов’язків і функцій навіть за відсут-
ності у них традиційних для лідерства рис, що в цьому контексті доцільно звернути увагу на 
концепції, теорії і моделі функціонального лідерства, які є найбільш зручними для поширення, 
оволодіння і ефективного використання працівниками систем публічного і адміністрування. 
Виконано порівняльний аналіз відомих моделей функціонального лідерства, в результаті чого 
сформовано рекомендації щодо їх поширення і ефективного використання в системі публіч-
ного управління та адміністрування, достовірність яких підтверджена результатами тес-
тування здобувачів ступеня магістра за відповідною спеціальністю з використанням модифі-
кованого тесту М. Вудкока і Д. Френсіса «Аналіз своїх обмежень».

Обґрунтовані рекомендації щодо поширення і використання в середовищі кадрового кор-
пусу вітчизняної системи публічного управління знань і досвіду з функціонального лідерства з 
використання управлінських технологій «синархії» (співуправління), «сінтелектики» (співмис-
лення) і «синергії» (співдії), оскільки саме ці діяльнісні функції формують особистісно-чіткий 
профіль сучасного лідера і дозволять більшості працівників системи публічного управління і 
адміністрування найкраще і найпродуктивніше виконувати спільно обрані функції і завдання 
завдяки збалансуванню власних, колективних і організаційних цілей, інтересів та обов’язків.

Ключові слова: лідерство, функції, модель, синархія, сінтелектика, синергія, результат.

Постановка проблеми. Виклики ХХІ століття, 
стрімкість і складність змін в сучасному світі тау 
всіх видах організованих утворень, починаючи 
від державних об’єднань і окремих держав та 
закінчуючи місцевими громадами з установами, 
організаціям і підприємствами на їх територіях, 
породжують потребу в пошуку і використанні 
адекватних цим змінам видів і технологій ефектив-
ного лідерства, яке є і буде як ключем, так і умовою 
їх виживання. В зв’язку з цим, проблема оновлення 
і удосконалення сучасного лідерства була, є і про-
довжуватиме залишатися топ-проблемою результа-
тивного і ефективного управління життєдіяльністю 
людської цивілізації і всіх її складових. 

Результати лавини досліджень, які викону-
ються науковцями і експертами-практиками у всіх 
країнах світу, публікуються, обговорюються, ана-
лізуються, оцінюються, критикуютьсяі викорис-
товуються в практичному управлінні організацій-
ними утвореннями всіх видів, масштабів і сфер 
людської активності, свідчать як про незгасаючий 
інтерес людства проблеми ефективного лідерства, 
так і про її важливість для подальшого існування і 
розвитку людства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проф. М. Соуцік (Matthew Sowcik) в книзі від 
2015 року «Лідерство 2050» аналізував вимоги, 
з якими світова спільнота людей і їх організовані 
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утворення можуть зустрітися в наступні тридцять 
п’ять років. Ним було визначено «… дві ключові 
сфери для осмислення та аналізу з погляду май-
бутнього: динаміка адаптивних змін та практики 
влади і лідерства», в результаті чого запропоно-
вано на основі усвідомлення «взаємозалежності і 
спільності» «поєднати національні, релігійні, еко-
номічні та етнічні ідентичності», «… об’єднати 
наші таланти, ресурси та дух як локально, так і 
загалом, створити синергію…» [1, c. ix], а також 
описано 4 можливі та, на його думку, перспек-
тивні, сценарії подальшого розвитку лідерства. 

Протягом останніх років численні моделі 
лідерства «для 21 століття», запропоновані, для 
прикладу, Дж. Альтманом (Jonas Altman) [2, 3], 
А. Фенвіком (Ali Fenwick) [4] та багатьма іншими 
авторами і групами, додають до уже існуючих 
десятків назв видів лідерства все нові і нові моделі 
і стилі під самим різними назвами («автентичне», 
«адаптивне», «відповідальне», «глобальне», 
«гнучке», «етичне», «моральне», «служіння», 
«співчутливе», «спільне», і т. п. [для прикладу, 4, 
5, 6, 7, 8]. При цьому, однак, багато експертів наго-
лошують на тому, що тисячі виконаних за попе-
редні 60 років досліджень «… не спромоглися 
створити чіткий профіль ідеального лідера» [4], 
що «… більшість керманичів компаній не мають 
того, що потрібно, щоб бути лідером 21 століття» 
[3], що «… лідери продовжують використовувати 
стилі лідерства і поведінки, що відповідають тра-
диційній культурі, а не новій, яку намагається 
впровадити організація» [6, c. 21].

Пропозиції і рекомендації вітчизняних дослід-
ників нових підходів до вирішення проблем лідер-
ства в Українітакож ґрунтуються на усвідомлені 
доцільності адаптації і використання як уже 
відомих моделей лідерства (в т. ч. і для в сфері 
публічного управління) [для прикладу, 9 ÷ 14], 
так і пошуку та створення оригінальних рішень і 
моделей [для прикладу, 15 ÷ 20].

Таким чином, науковці, які належать до різних 
шкіл управління та менеджменту з багатьох країн, 
на основі узагальнених умов, ситуацій, потреб і 
вимог до керівників організованих людських 
спільнот приходять до майже однакових результа-
тів, які по різному інтерпретуються як окремими 
авторами, так і їх групами у вигляді множини різ-
них моделей лідерства, стилів, порад, приписів, 
рекомендацій і т. п. При цьому, отримані в різні 
часи, різними науковцями і практиками, з різним 
досвідом і в різних культурах управління реко-
мендації, будучи різними за формами інтерпрета-
ції, за своїм змістом досить часто є близькими або 

досить схожими з уже відомими моделями. Це, з 
одного боку, засвідчує як достовірність, так і діє-
вість останніх, а з іншого – мотивує пошук основи 
для узагальнення отриманих різними шляхами 
рекомендацій щодо вибору кращих моделей і сти-
лів лідерства для окремих сфер життєдіяльності 
людських спільнот, серед яких своє архіважливе 
місце займає проблема ефективного лідерства в 
середовищі кадрового наповнення вітчизняної 
системи публічного управління і адміністрування.

Невирішена раніше частина загальної про-
блеми. Більшість відомих теоретичних концепцій 
і практичних рекомендацій щодо реалізації проце-
сів лідирування в організованих людських спіль-
нотах традиційно концентрувались на виявлені та 
обґрунтуванні певних переліків необхідних ліде-
рам особистісних якостей, рис, характеристик і 
поведінкових зразків. Однак, наявність і вродже-
них, і набутих, і розвинутих характеристик лідера 
не гарантують їх якісного використання в прак-
тичних реаліях систем управління, в якій окрім 
керівних посад існує множина функціональних. За 
отриманими результатами опитування здобувачів 
ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне 
управління і адміністрування» від 35 до 40% 
респондентів з числа уже працюючих в органах 
влади і місцевого самоврядування не є схильними 
до демонстрації і використання свого лідерського 
потенціалу, а 10-15% взагалі не схильні до його 
проявів [17], залишаючись, при цьому, лідерами 
у виконанні доручених їм службових обов’язків і 
функцій. 

Тобто, не володіючи рисами героїчності, пасі-
онарності, харизматичності, унікальності та ін. 
(традиційно обов’язкові характеристики ознак 
лідерів у більшості сфер ділової, мистецької, нау-
кової, громадсько-політичної і т. п. активності), 
вони є і повинні бути лідерами при виконання 
доручених службових обов’язків і функцій.

В цьому контексті вважаємо за доцільне при-
вернути увагу до концепції, теорій і моделей 
функціонального лідерства, авторами яких увага 
фокусується не на характеристиках і загальновиз-
наних прикметах лідерів, а на тих діях, які їм слід 
виконувати для ефективного отримання резуль-
тату та використанню яких можна навчити будь-
яку здатну до навчання особистість. 

Ця особливість відомих моделей функціональ-
ного лідерства робить їх, на нашу думку, найбільш 
зручними для поширення, оволодіння і ефектив-
ного використання працівниками систем публіч-
ного і адміністрування, оскільки традиційними, 
вродженими чи набутими рисами і характеристи-
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ками лідерів наділені далеко не всі люди, а певна 
частина тих, хто наділені – не вміють чи не хочуть 
їх використовувати, надаючи перевагу активності 
в режимі співлідерів і послідовників, тим самим 
звільняючи дорогу до лідерських посад людям, 
які, не маючи абсолютно ніяких лідерських зді-
бностей, гаряче бажають бути лідерами на шкоду 
як собі, так і іншим. 

Формулювання цілей статті з постановкою 
завдання. Метою статті є виконання порівняль-
ного аналізу моделей функціонального лідерства і 
формування рекомендацій щодо їх поширення та 
ефективного використання в системі публічного 
управління та адміністрування.

Виклад основного матеріалу. Загальновиз-
наним автором першої моделі функціонального 
лідерства (Action Centered Leadership – ACL)вва-
жають Дж. Адайра (John Eric Adair), який вихо-
див з того, що здатність до лідерства визнача-
ється не вродженими характеристиками і рисами 
певної особистості, а її правильними навичками 
і діями, яких можна і потрібно навчати [21]. 
Головною особливістю цієї моделі є факт визна-
ння того, що результати лідерства визначається не 
виключно лідером з його лідерсьлкими здібнос-
тями, а одночасно і поведінкою його послідовни-
ків. Модель Дж. Адайра, маючи вигляд трьох кіл, 
що пересікаються і означають функціональні дії 
лідера, демонструє, що ACL-лідерство стає мож-
ливим тільки за одночасного виконання ним дій 
із «створення і розвитку команди», «мотивації і 
натхнення особистостей», «забезпечення досяг-
нення завдання». 

Появу у 2006 році книги В. Джойнера (Wil-
liamB. Joiner) і С. Джозефа (StephenA. Josephs) 
«Гнучкість лідера. П’ять рівнів майстерності для 
передбачення та ініціювання змін» [22] можна 
вважати продовженням розвитку теорії та прак-
тики функціонального лідерства, оскільки в 
запропонованій концепції «п’яти рівнів розвитку 
гнучкості» знову домінували не риси і характерис-
тики лідера, а його «гнучкість» в реалізації пере-
ліку наступних 5 функцій: «розв’язання ключових 
проблем», «досягнення потрібних результатів», 
«прискорювача і натхненника дій», «співтворця і 
реалізатора спільної мети» і «синергіста». 

Опублікована у 2007 році Дж. Кузесом (James 
Kouzes) і Б. Познером (Barry Posner) модель 
функціонального лідерства також включала п’ять 
необхідних «взірцевих практик» або діяльнісних 
функцій, а саме: «моделювання шляху» (спільні 
ідеали, цінності і дії), «натхнення спільним бачен-
ням» (залучення інших до спільних прагнень), 

«вплив на процес» (пошук можливостей, іннова-
цій і досвіду), «надання свободи дій» (стимулю-
вання співпраці, довіри, розвитку і самостійності), 
«заохочування» (визнання вкладу, індивідуальних 
досягнень і духу спільності) [23, с. 26].

Дж. Глоусон (JamesG. Clawson) у 2009 році в 
діамантовій моделі лідерства з 4-х елементів виді-
лив 3 обов’язкові навички лідера з виконання 
функцій «стратегічного мислення і бачення» при 
встановленні завдань, «залучення інших» до їх 
усвідомленого виконання, а також «моніторингу 
і вимірювання прогресу на шляху до бачення» 
[24, с. 19-20].

Аналогічний підхід до деталізації 3-х функ-
цій лідерства «ідентифікація цілей організації як 
загального бачення», «слухання та розуміння спів-
робітників» і «використання особистого автори-
тету/впливу», інтерпретованих у вигляді «трикут-
ника лідерства» було запропоновано в роботі [25].

В моделі 2017 року Дж. Олтманом (Jonas Alt-
man) визначено 4 режими функціонування лідера 
в якості «учителя», «учня», «мобілізатора» і 
«дарувальника» [2].

Автор виданої у 2020 році книги про гнучке 
лідерство Ч. Моллар (Chuck Mollar), також нази-
ваючи 5 обов’язкових для виконання функцій, 
вважає, що «…сучасні лідери повинні бути гнуч-
кими, щоб розвивати та керувати гнучкими коман-
дами…», оскільки «Багато компаній намагаються 
провести гнучку трансформацію, але без зміни 
традиційного мислення, здібностей і розвитку 
лідерів вони не досягнуть успіху» [26]. 

При цьому, експерти Американської Асоціа-
ції Менеджменту (ААМ) також стверджують, що 
«… жодна команда не може досягти справжньої 
гнучкості без сильного та гнучкого лідера, який 
би нею керував», що в сучасній глобальній ситу-
ації «… кожен лідер повинен визнавати, розуміти 
та розвивати характеристики гнучкого лідер-
ства» [25], оскільки, як стверджує авторка трьох 
рекомендованих функцій лідера, саме «страте-
гічна гнучкість» стає «визначальною лідерською 
майстерністю» сучасності [27], а опубліковані 
«Дев’ять принципів гнучкого лідерства» автор-
ства «Робочої групи консорціуму культури і лідер-
ства гнучкого лідерства» також згруповані у три 
ключові діяльнісні компетенції лідера: «комуніка-
ції», «приналежність» і «співпраця» [28].

Слід також звернути увагу і на той факт, що 
останні за появою моделі, для прикладу К. Гойєт 
(K. Goyette - 2021) [29] і М. Невінс (Mark Nevins 
- 2022) [30] також сформовані з використанням 
тільки діяльнісних 3-х функцій.
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Серед вітчизняних зразків функціонального 
лідерства в першу чергу слід назвати рекомен-
дації виконавців проекту міжнародної технічної 
допомоги «Профілі компетенцій лідерства на дер-
жавній службі в Україні», якими також передба-
чено «…зосередження уваги на тому, «як» робота 
виконується, «як» службовець діє» [31, с. 4] та 
встановлено 4 ключові компетенції: «орієнтація 
на результат», «аналітичне мислення», «управ-
ління людськими ресурсами», «ефективна кому-
нікація». Окрім цього, в [15] була обґрунтована 
модель 3S-лідерства, авторами якої в якості осно-
вних функціональних вмінь і дій сучасного лідера 
були названі «синархія» (співуправління), «сінте-
лектика» (співмислення) і «синергія» (співдія).

Порівняльний аналіз ключових ознак наве-
дених вище моделей функціонального лідерства 
дозволить, на нашу думку, узагальнити перелік 
тих основних функціональних дій лідера в сис-
темі публічного управління та адміністрування, 
цільове виконання яких забезпечить оптимальний 
за очікуваними результатами режим його взаємо-
дії з послідовниками.

Для узагальнення і визначення тих видів діяль-
ності лідера, виконання яких, згідно рекомендацій 
відомих функціональних моделей, приноситиме 
позитивні результати, в Табл.1 нами за роками 
появи публікацій згруповано приблизно однакові 
види діяльнісних функцій лідерів в інтерпретації 
авторіввідповідних можедей.

При цьому, не претендуючи на повне охо-
плення еволюції всіх моделей функціонального 
лідерства, звернемо увагу на той факт, що зна-
чна частина з них ґрунтується на трьох виділених 
функціях, а у випадках моделей з більшим числом 
функцій авторами описуються однакові або дуже 
близькі за змістом функціональні дії, число яких 
збільшується просто завдяки намагань їх деталі-
зувати та уточнити.

Як стверджував Дж. Айдар, лідери повинні 
збалансовувати свої діїу всіх трьох ключових сфе-
рах, якщохочуть, щоб група досягла успіху. Якщо 
ж лідер зосереджується на одній складовій, нехту-
ючи іншими, в групі виникають проблеми. При 
цьому, він наголошував, що для успіху за кожною 
із складових необхідно розвивати навички:

- щодо себе – коучінгу, консультування, розви-
тку, мотивації;

- щодо співпрацівників – комунікації, розбу-
дови команди, мотивації, дисципліни;

- щодо завдання – встановлення цілей, пла-
нування завдань, розширення відповідальності, 
встановлення стандартів виконання.

Переліки аналогічних уточнень присутні у всіх 
функціональних моделях, аналіз яких за набли-
женням їх змісту до 3-х фундаментальних скла-
дових моделі Дж. Айдара, дозволяє прийти до 
наступних висновків;

- більша половина проаналізованих функ-
ціональних моделей лідерства (7 із 12 розгляну-
тих) їх авторами створена на основі 3-х головних 
функцій;

- збільшення числа цих функцій стається 
тоді, коли автори прагнуть деталізувати 3 голо-
вні, тому всі вони можуть бути узагальнені до 3-х 
функцій;

-  концептуальна структура функціональної 
моделі з 3-х основних функціональних дій тільки 
пояснює, що саме збалансоване їх виконання 
робить лідера лідером;

- риси і характеристики традиційних моделей 
лідерства, які впливають на виконання ним 3-х 
основних функцій, визначають якість його лідер-
ства;

- пріоритетна концентрація вказаних моде-
лей саме на функціональних діях лідера абсо-
лютно не заперечує використання ним всіх досі 
відомих досягнень і здобутків традиційних моде-
лей лідерства, оскільки вони додатково «…пропо-
нують відповідний стиль реагування на потреби 
працівників і організації, який виявився корисним 
у цій моделі» [32].

Непрямим, але достовірним підтвердженням 
цих висновків можна вважати результати тес-
тувань на виявлення і оцінку управлінських та 
лідерських здібностей у здобувачів ступеня магі-
стра за спеціальністю 281 «Публічне управління і 
адміністрування» з використанням відомого тесту 
М. Вудкока (Mike Woodcock) і Д. Френсіса (Dave 
Francis) «Аналіз своїх обмежень» [33], які прово-
дились нами раніше з використанням послуг веб-
сайту «Психологічні тести онлайн» [34]. 

Тестування відбувалось в процесі викладання 
дисциплін «Економіка управління», «Теорія орга-
нізацій», «Економічне врядування та публічні 
фінанси» на кафедрі публічного управління і 
адміністрування Івано-Франківського національ-
ного технічного університету нафти і газу.

Отримані результати тестування 91 респон-
дента [35] (Табл. 2) були реінтерпретовані нами в 
контексті вимог функціональної моделі лідерства 
на основі того, що 11 складових самооцінки осо-
бистості за цим тестом певною мірою деталізують 
зміст функціональних дій лідера за моделлю Дж. 
Айдара, як це продемонстровано їх перегрупуван-
ням в Табл. 3.
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Таблиця 1
Групування діяльнісних функцій лідерів, передбачених моделями функціонального лідерства 

різних авторів

Автори Рік,
дж. Зміст діяльнісних функцій лідера

Дж. Адайр 1973
[21]

Мотивує і надихає
себе 

Створює і розвиває 
команду

Забезпечує досягнення 
завдання

Дж. Джойнер – С. 
Джозеф

2006
[23]

Спів-
творець

Чемпіон Експерт Синер-гіст Каталізатор (прискорювач)

Дж. Кузес -Б. Познер 2007
[23]

Надання свободи дій Вплив на 
групу

Нат-хнення Цілепо-
кладан-ня

Стиму-
люван-ня

Дж. Глоусон 2009 
[24]

Стратегічне мислення і 
бачення

Залучення 
інших

Моніторинг і вимірювання 
результатів

Головне управління 
Державної служби 
України 2010

[30]

Ефективна комунікація
Управ-
ління 
людьми 

Аналі-тичне 
мис-лення Орієнтованість на резуль-

тат

P. Žiarana – R. 
Kučerová – 
K.Melasová

2014
[25]

Особистий авторитет/вплив Здатність слухати та 
розуміти співробітників

Ідентифікація цілей органі-
зації як загального бачення

Д. Дзвінчук – М. 
Лютий – 
В. Петренко

2016
[15]

Синархія (співуправління) Сінтелектика
(співмислення)

Синергія (співдія)

Дж. Олтмен 2017
[2]

Вчиться 
новому сам

Навчає і 
розви-ває 
інших

При-свячує
себе іншим

Мобілізує 
себе та інших 
на досягнення успіху

АМА 2019
[27]

Комунікації Приналежність Співпраця

Ч. Моллор 2020
[26]

Змі-
нює 
себе

Ко-му-
нікує

Слу-хає і
чує 
лю-дей

Залучає і 
утримує 
найкращих 
людей

Є прикладом в діях

K. Гойєт 2021
[29]

Формує психологічно 
стійку команду

Навчає і розвиває співро-
бітників

Встановлює і повідомляє 
пріоритети

М. Невінс 2022
[30]

Самоусвідомлення і розви-
ток

Розуміння, залучення і 
вплив на інших

Визначення і пріоретизація
цілей

Тоді, на нашу думку, значення інтегральних 
оцінок ∑і кожної з осіб за 11 окремими складо-
вими, які згруповані за приписами функціональ-
ного лідерства, можуть служити оцінкою їх осо-
бистої здатності до функціонального лідерства 
за дотримання умов перевищення інтегральної 
оцінки за тестом Вудкока-Френсіса значення ∑і> 
55 (для прикладу, 75% від ∑іmax=110, ∑іmin=68,2) 
при збалансованих значеннях всіх трьох складо-
вих моделі XLeader≈YTeam≈ZTask.

Аналіз персональних характеристик 91 рес-
пондента на дотримання цих умов (див. Табл. 4) 
продемонструвало, що здібності до функціональ-
ного лідерства за значенням ∑і присутні у 50 слу-
хачів (54,9%). Однак, близькими до виконання 
умови XLeader≈YTeam≈ZTask (Δ ≤ 1 – виділено кольо-
ром) є тільки у 13 осіб (14,3%).

Таким чином, за рівнем готовності відповідати 
сформульованим вище вимогам функціонального 

лідерства, групу респондентів – здобувачів сту-
пеня магістра, які є практикуючими працівниками 
системи публічного управління, слід оцінити 
негативно, оскільки здатність до проявів цього 
мистецтва присутня тільки у 54,9% респондентів, 
а у 45,1% така здатність (за їх власними оцінками) 
на час тестування була відсутня.

Однак, оскільки на загальну думку експертів, 
виконанню обов’язків функціонального лідер-
ства можна навчити, слід зауважити, що усеред-
нені оцінки групи респондентів (Табл. 3) демон-
струють найбільш проблемні навички, на які 
слід звернути увагу в процесі навчання, в числі 
яких: вміння налагоджувати групову роботу (5,1), 
вміння навчати (5,3), творчий підхід (5,4), здат-
ність керувати (5,5) і розуміння особливостей 
управлінської праці (5,6). 

При цьому, рівень націленості респондентів 
на тривалий саморозвиток (7,3) говорить про 
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Таблиця 2
Результати тестування здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління і 

адміністрування» з використанням тесту М. Вудкока і Д. Френсіса «Аналіз своїх обмежень»

№ рес-
пондента

Оцінки респондентів власної здатності виконувати функції керівника ∑і - інтег-
ральна оцінка 

особиA B C D E F G H I J K

1 8 6 7 7 4 5 8 8 8 7 8 76
2 6 8 7 10 5 6 6 6 8 6 8 76
3 6 10 5 8 8 6 5 3 6 7 4 78
4 10 7 8 9 7 7 8 6 4 6 5 77
5 8 9 6 9 8 9 10 10 9 10 9 97
6 5 8 6 5 8 8 9 7 9 8 8 80
7 5 3 2 7 4 3 5 4 1 3 4 41
8 6 5 4 2 4 2 4 3 5 3 3 41
9 9 6 10 7 8 6 10 7 10 8 9 90
10 7 6 6 7 5 3 8 6 4 7 6 65
11 8 4 4 6 8 6 9 6 5 7 9 72
12 4 8 6 10 8 8 8 7 10 10 10 89
13 6 3 5 3 1 4 5 0 0 1 0 28
14 7 7 4 8 5 4 9 7 8 8 6 73
15 7 4 6 7 3 5 7 7 7 4 4 61
16 7 5 8 6 6 6 5 7 9 8 7 74
17 10 9 10 9 9 9 10 9 10 10 10 105
18 4 4 5 7 6 4 9 2 5 4 4 54
19 6 5 6 4 6 2 3 3 0 3 4 42
20 5 3 5 6 4 3 5 3 1 1 3 39
21 5 8 10 10 9 7 10 7 10 8 10 94
22 7 5 8 8 9 5 5 5 9 6 7 74
23 10 8 8 9 8 4 8 2 0 1 1 59
24 5 8 7 6 3 6 7 6 8 5 6 67
25 8 8 9 6 7 7 9 6 9 7 6 72
26 8 9 9 10 9 8 9 9 9 8 9 97
27 4 6 6 8 7 6 8 7 5 5 9 71
28 7 4 6 5 7 4 6 3 4 4 3 53
29 8 8 9 6 7 7 9 6 9 7 6 82
30 8 7 3 5 6 6 7 5 4 4 5 60
31 5 6 6 7 7 6 8 6 6 6 5 68
32 8 10 9 7 8 9 5 5 9 6 7 83
33 6 4 6 7 7 7 8 8 7 6 9 75
34 10 1 9 10 7 5 4 3 0 1 2 52
35 6 6 7 6 4 3 5 3 1 4 4 49
36 10 9 9 9 10 9 10 7 9 9 10 101
37 5 6 6 6 5 0 4 4 5 5 5 51
38 5 5 6 9 7 6 8 8 7 6 9 76
39 5 5 5 8 4 5 6 6 5 5 6 60
40 6 4 8 6 7 8 8 9 7 9 7 79
41 6 5 2 4 4 3 6 1 2 2 2 37
42 9 7 6 5 5 1 9 5 4 4 5 58
43 6 8 7 9 6 7 9 6 5 5 5 73
44 4 6 3 7 3 5 5 1 0 1 4 39
45 7 4 6 6 5 3 3 1 0 0 3 38
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46 6 7 8 7 5 3 7 7 4 3 6 63
47 6 5 6 5 5 3 7 2 1 4 1 45
48 8 7 7 10 7 8 7 8 1 3 4 70
49 5 5 6 6 8 1 4 1 3 7 4 50
50 2 7 4 1 5 4 6 5 8 6 7 55
51 5 8 4 7 7 7 9 9 10 8 8 82
52 3 6 8 9 7 7 9 6 5 9 8 77
53 4 4 4 5 5 2 4 3 4 5 3 41
54 5 7 5 8 5 6 3 7 6 6 5 63
55 4 8 8 9 6 6 9 6 3 5 6 70
56 5 9 3 6 7 3 6 6 5 6 3 59
57 1 4 2 1 5 3 3 4 2 1 1 27
58 5 9 9 9 6 8 7 5 3 5 3 69
59 7 5 6 7 7 6 6 8 6 6 7 71
60 8 6 8 10 4 7 6 4 4 4 3 64
61 9 8 8 9 7 6 9 5 6 8 6 81
62 8 7 7 8 6 4 10 9 9 7 8 83
63 6 3 6 5 5 3 7 8 5 6 4 58
64 9 8 9 7 8 9 10 6 5 3 3 77
65 3 10 6 8 6 4 7 5 2 3 2 56
66 7 7 7 9 9 8 9 6 9 8 9 88
67 9 6 5 10 6 9 5 5 5 6 5 71
68 5 4 6 3 5 3 9 6 8 3 3 55
69 8 6 7 9 6 5 9 2 7 5 4 68
70 9 10 7 9 8 8 9 8 9 9 6 92
71 8 4 7 6 5 2 3 4 5 4 2 50
72 9 6 5 9 7 10 10 10 9 9 9 93
73 9 9 6 7 10 2 5 3 4 2 5 62
74 7 7 8 9 6 7 9 8 6 5 6 78
75 8 7 7 7 2 2 7 5 3 7 4 54
76 10 4 8 7 3 3 5 0 5 2 2 49
77 9 5 6 9 4 6 6 3 8 3 2 61
78 9 7 9 10 6 7 10 8 6 5 5 82
79 10 10 10 9 9 6 10 10 10 9 9 102
80 7 8 9 10 6 6 10 8 6 5 5 80
81 5 9 7 9 7 5 6 9 6 9 7 79
82 7 9 6 7 4 6 5 3 5 7 5 63
83 8 8 9 10 10 8 10 10 10 9 9 101
84 7 7 8 9 6 7 9 8 6 5 6 78
85 9 6 8 8 6 6 8 4 7 5 6 73
86 9 10 9 9 6 7 10 9 10 8 9 96
87 1 8 5 4 5 6 4 5 3 5 7 53
88 6 7 8 9 5 6 9 3 1 4 5 63
89 8 9 10 8 6 4 8 5 5 6 4 73
90 6 8 7 8 5 4 6 3 4 4 6 61
91 9 8 9 8 8 7 10 6 4 6 6 81

Середнє зна-
чення 
оцінок 6,7 6,6 6,7 7,3 6.2 5,4 7,2 5,6 5,5 5,3 5,1 68,1
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Таблиця 3
Перегрупування оцінок здатності виконання особою функцій за тестом 

«Аналіз своїх обмежень» М. Вудкока і Д. Френсіса в контексті необхідних дій лідера  
за функціональною моделлю Дж. Айдара

Дії лідера 
за приписами 

моделі
Дж. Айдара

Оцінки обмежень
особистості за 

М. Вудкоком - Д. Френсісом

Середнє
значення

оцінок за Вудко-
ком-Френсісом

Середнє значення 
оцінок за складо-
вими Дж. Айдара

Щодо себе:
мотивує і 
надихає себе (X)

А.Здатність управляти собою 6,7

XLeader = 6,8B.Чіткі цінності 6,6
C.Чіткі особисті цілі 6.7
D.Тривалий саморозвиток 7,3

Щодо інших:
створює і розвиває 
команду
(Y)

J.Вміння навчати 5,3

YTeam = 5,9K.Вміння налагоджувати групову роботу 5,1
G.Вміння впливати на
оточуючих 7,2

Щодо завдання:
забезпечує досяг-
нення (Z)

H. Розуміння особливостей управлінської праці 5,6

ZTask = 5,7Е. Добрі навички вирішення проблем 6,2
I. Здатність керувати 5,5
F. Творчий підхід 5,4

їх готовність до удосконалення своєї особис-
тої діяльності, для чого існує добре підґрунтя 
у вигляді вміння впливати на оточення (7,2) і 
управляти собою (6,7), чіткі особисті цілі (6,7) і 
цінності (6,6), а також певні навички вирішення 
проблем (6,2).

Аналіз цих же оцінок з позицій функціональної 
моделі Дж. Айдара також демонструє, що діючі 
працівники системи є більшою мірою орієнтовані 
на вирішення власних проблем (6,8) ніж на вирі-
шення проблем колективу (5,9) та завдань (5,7).

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, проведені дослідження 
дозволяють рекомендувати до поширення в 
середовищі кадрового наповнення вітчизняної 
системи публічного управління знань і досвіду 
саме з функціонального лідерства, оскільки три-
вала присутність у свідомості функціонерів тра-
диційних поглядів на лідерство як вроджену, а не 
набуту здатність особистості обмежує їх волю до 
дій тільки функціями належного виконання вка-
зівок лідера в той час, коли вони на своєму робо-
чому місці повинні проявляти лідерські здібності. 

Вважаємо, що використання в практиці публіч-
ного управління та адміністрування порівняльної 
аналітики діяльнісних функцій лідера лідерства 
сприятиме оновленню і удосконаленню розуміння 
та адаптації стилів сучасного лідерства, дозволить 
управлінцям вибудовувати особистісно-чіткий 
профіль сучасного лідера, адекватніше реагувати 
на виклики сьогодення і ефективно управляти 
життєдіяльністю суспільства. 

Масштабне поширення знань і досвіду з 
функціонального лідерства дозволить посту-
пово трансформувати кадрове наповнення всієї 
ієрархії системи в множину публічних посадов-
ців, кожен з яких на дорученій посаді є функ-
ціональним лідером, підпорядковується лідеру 
вищого рівня як співлідер та виступає лідером 
для своїх працівників-співлідерів. В цьому кон-
тексті дуже доречно пригадати давню проблему 
відносин між керівником і підлеглим, яку хрис-
тиянський письменник (1379 – 1471 рр.) Тома 
Гемеркен Кемпійський розглядав в книзі «Наслі-
дування Христа», вказуючи на те, що «Рідко 
коли даються покірно керувати собою такі, що 
вважають себе дуже мудрими» та стверджуючи, 
що «Неможливо добре керувати, не навчившись 
підкорятись» [процитовано за 36].

Поширення знань і досвіду про функціо-
нальне лідерство певною мірою сприятиме 
вирішенню цієї проблеми, оскільки врегульо-
вує функцію взаємних стосунків всіх ланок 
ієрархії управління. При цьому, найбільш уза-
гальненими (всеохоплюючими) функціональ-
ними діями лідера, виконання яких здатне 
трансформувати будь-яку особистість у лідера-
функціонера, слід, на нашу думку, вважати уже 
запропоноване в [15] обов’язкове виконання 
всіма учасниками процесу управління приписів 
щодо практичного використання управлінських 
технологій «синархії» (співуправління), «сінте-
лектики» (співмислення) і «синергії» (співдії), 
оскільки саме ці приписи є відсутніми у всіх 
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Таблиця 4
Результат аналізу схильності респондентів до виконання умов функціонального лідерства

№ рес-
пондента

Оцінки респондентів власної здатності виконувати функції керівника ∑і - інтег-
ральна оцінка 

особиA B C D J K G H E I F

1 6,00 7,66 6,25 76
2 7,75 6,66 6,25 76
3 7,25 5,33 5,75 78
4 8,50 6,33 6,00 77
5 8,00 9,66 9,00 97
6 6,00 8,33 8,00 80
9 8,00 9,00 7,75 90
11 5,50 8,33 6,25 72
12 6,00 9,33 8,25 89
14 6,50 7.66 6,00 73
16 6,50 6,66 6,00 74
17 9,50 10 9,25 105
21 8,25 9,33 8,25 94
22 7,00 6,00 7,00 74
25 7,85 7,33 7,25 72
26 9,00 8,66 8.75 97
27 6.00 7,33 6,25 71
29 7.75 7,33 7,25 82
32 8,50 6,00 7,75 83
33 5,75 7,66 7,25 75
36 9,25 9,66 8,75 101
38 6,25 7,66 7,00 76
40 6,00 8,00 7,75 79
43 7,50 6,33 6.00 73
48 8,00 4,66 6,00 70
51 6,00 8,33 8,25 82
52 6,25 8,66 6,25 77
55 7,25 6,66 5,25 70
58 8,25 5,00 5,50 69
59 6,25 6,33 6,75 71
61 8,50 7.66 6,00 81
62 7,50 8,33 7,00 83
64 8,25 5,33 7,00 77
66 7,50 8,66 8,00 88
67 7,50 5.33 6,25 71
70 8,75 8,00 8,25 92
72 7,25 9,33 9.00 93
74 7,75 6,66 6,75 78
78 8,75 6,66 6,75 82
79 9,75 9,33 8,75 102
80 8,50 6,66 6,50 80
81 7,50 7,33 9,00 79
83 8,75 9,33 9,50 101
84 7,75 5,0 6,75 78
85 7,75 6,33 5,75 73
86 9,25 9,0 8,25 96
89 8,75 6,00 5,00 73
91 8,50 5,50 6,25 6
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відомих як традиційних, так і функціональних 
моделях.

Цей висновок ґрунтується на тому, що забез-
печення лідером режиму не просто залучення та 
утримання, навчання та розвитку, слухання та 
розуміння і т. п. підлеглих працівників, а режиму 
спільного [для прикладу, 37], командного [для 
прикладу, 38], партисипативного [для прикладу, 
39], інклюзивного [для прикладу, 40] управління, 
тобто вироблення і прийняття рішень забезпечує 
спільне результативне і ефективне функціону-
вання лідера і його послідовників.

Тому, на думку авторів найновішого на сьогодні 
посібника з лідерства Б. Джорджа (Bill George) і 
З. Клейтона (Zach Clayton), головним завданням 
сучасного лідера є «… створення інклюзивної 
організації, де кожен відчуває свою причетність. 

Коли ви створите таку організацію, ви досягнете 
великого успіху» [41].

Це гарантує однакові права всіх членів команди 
на доступ до повної, достовірної і об'єктивної 
інформації, підвищує їх обізнаність, надихає на 
розробку та пропонування нових підходів і рішень, 
дає усвідомлення відповідальності за прийняті 
рішення і спільну працю над їх належною реа-
лізацією, що, в свою чергу, створює таке творче 
середовище, яке дозволяє більшості працівників 
системи публічного управління і адміністрування 
бути найкращими і найпродуктивнішими у вико-
нанні спільно обраних функцій і завдань завдяки 
збалансуванню власних, колективних і організа-
ційних цілей та обов’язків, створювати колективні 
результати, ефективно досягати спільних успіхів 
за максимально можливих результатів.
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Petrenko V.P., Kushniriuk V.M., Lyuty M.O., Khamchuk H.P. COMPARATIVE ANALYSIS  
OF FUNCTIONAL LEADERSHIP MODELS AND JUSTIFICATION OF THE FEASIBILITY  
OF THEIR USE IN PUBLIC ADMINISTRATION

In the article, based on the analysis of traditional and modern models of leadership, is demonstrated that the 
search for better models continues by foreign and domestic authors, that the specificity of the requirements for 
leadership in the field of public management and administration lies in the need for high-quality performance 
of official duties and functions by personnel even in their absence traditional for leadership features, that in 
this context it is advisable to pay attention to the concepts, theories and models of functional leadership, which 
are the most convenient for distribution, mastery and effective use by employees of public and administration 
systems. A comparative analysis of well-known models of functional leadership was carried out, as a result 
of which recommendations were formed regarding their distribution and effective use in the system of public 
management and administration, the reliability of which was confirmed by the results of testing of master's 
degree holders in the relevant specialty using the modified test of M. Woodcock and D. Francis "Critical 
Blockages Survey".

Grounded recommendations on the dissemination and use of knowledge and experience in functional 
leadership in the use of management technologies of "synarchy" (co-management), "synthelectics" 
(co-thinking) and "synergy" (co-action) among the personnel of the domestic public management system, since 
these functional functions form a personal and clear profile of a modern leader and will allow the majority of 
employees of the public management and administration system to best and most productively perform jointly 
chosen functions and tasks thanks to the balancing of their own, collective and organizational goals, interests 
and responsibilities.

Key words: leadership, functions, model, synarchy, syntelectics, synergy, result.



Том 33 (72) № 5 202276

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

УДК 351:316.44:616-036 
DOI https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2022.5/12

Пронюк Ю.Н.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРИНЦИПІВ У ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Досліджено, що ринкові відносини в економіці та науково-технічний прогрес значно при-
скорили темпи появи у всіх сферах соціально-економічного життя суспільства останніх 
розробок у галузі інформаційних технологій. Під інформатизацією у сфері управління соці-
ально-економічними процесами розуміють підвищення продуктивності праці з допомогою 
зниження співвідношення вартості до виробництва, підвищення кваліфікації та професійної 
грамотності зайнятих управлінської діяльністю спеціалістів. 

З’ясовано, що інформаційні технології уособлюють системно організовану для вирішення 
завдань управління сукупність методів та засобів реалізації операцій збору, реєстрації, пере-
дачі, накопичення, пошуку, обробки та захисту інформації на основі застосування розвиненого 
програмного забезпечення, а також способів, за допомогою яких інформація пропонується 
клієнтам. Слід зазначити, що сьогодні акцентує увагу розвитку програмного забезпечення 
на безпосередній зв'язок зі споживачем, отже підкреслюється функціональне призначення 
інформаційних технологій, як інструмента при здійсненні управлінської діяльності та його 
важливість для двох сторін. 

Вивчено, економічна інформаційна система поєднує сукупність внутрішніх та зовнішніх 
потоків прямого та зворотного інформаційного зв'язку економічного об'єкта, методів, засо-
бів, фахівців, що беруть участь у процесі обробки інформації та вироблення управлінських 
рішень. Завжди можна відзначити взаємозв'язок між зовнішнім інформаційним середовищем 
та внутрішньою інформаційною системою. Найбільш значущими компонентами зовнішнього 
інформаційного середовища потрібно виділити фінансово-економічну, соціально-культурну 
та політико-правову інформацію. 

Доведено, що сьогодні актуальність інформаційних технологій полягає у тому, що завдяки 
їх використанню з'являється можливість оптимізувати та раціоналізувати управлінську 
функцію за рахунок застосування сучасних засобів збору, передачі та перетворення інфор-
мації. Удосконалення управлінських принципів спричинили трансформацію управлінської 
діяльності та поширення нових форм реалізації цієї діяльності. Можна розглянути інформа-
тизацію національних суб’єктів господарювання, як можливість підвищення ефективності 
роботи системи управління.

Обґрунтовано, що існує необхідність враховувати такий аспект, як масштаб підприєм-
ства, а відповідно й розрахунок фінансової ефективності застосування інформаційних сис-
тем. Важливо усвідомити інформаційні технології як процеси збору, зберігання, обробки, 
надання, поширення інформації та управлінські принципи їх реалізації. Тип підприємницької 
діяльності істотно впливає на ступінь використання інформаційних технологій, отже, у цій 
класифікації можна виділити насамперед ті види діяльності, які без інформаційних техноло-
гій сьогодні не можуть існувати.

Ключові слова: глобалізація, інформаційні технології, трансформація, національні 
суб’єкти господарювання, управлінські принципи, реалізація.

Постановка проблеми та її зв'язок із важли-
вими науковими і практичними завданнями. 
Інформаційна система може бути визначена з 
технічної точки зору як набір взаємопов'язаних 
компонентів, які збирають, обробляють, зберіга-
ють та розподіляють інформацію для підтримки 
прийняття рішень та управління в організації. На 

додаток до підтримки прийняття рішень, коорди-
нації та управління, інформаційні системи можуть 
також допомагати менеджерам проводити аналіз 
проблем і робити видимими комплексні об'єкти. 
Як зазначено з позиції ділового бачення інфор-
маційна система є організаційними та управлін-
ськими рішеннями, заснованими на інформа-
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ційних технологіях, у відповідь на виклик, що 
посилається навколишнім середовищем. Взаємо-
дія між інформаційними технологіями та публіч-
ними інституціями, що їх використовують, комп-
лексно залежить від значної кількості факторів, 
серед яких структура організації, управлінські 
рішення, корпоративна культура.

Аналіз останніх досліджень, в яких запо-
чатковано розв’язання проблеми та визна-
чення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячена стаття. Сучасними 
дослідниками стверджується, що усвідомлювати 
актуальність використання інформаційних сис-
тем, значить бути фахівцем у комп'ютерних тех-
нологіях [10]. Управлінець має ширше розуміти 
сутність організації, технологій інформаційних 
систем та її можливість забезпечити вирішення 
проблем у діловому світі. При цьому для транс-
формації управлінських принципів необхідно 
розуміти, що впровадження інформаційних тех-
нологій може спричинити помітні зміни в роботі 
суб’єкта господарювання. 

 Зміна у використовуваних інформаційних 
технологіях вимагає змін у розподілі управлін-
ських повноважень. Технічна революція дозволяє 
вивчити процес об'єднання капіталу, інформацій-
них технологій та робочої сили у великій кіль-
кості підприємств, водночас поведінкова модель 
дає можливість побачити безпосередній вплив 
цих технологій на внутрішню роботу організації. 
Організації тепер життєво залежать від систем і не 
можуть нормально функціонувати навіть за неве-
ликої випадкової аварії, а інформаційні технології 
впливають на зміну цілей, послуг, дій, виробів або 
факторів, здатних надати конкурентну перевагу з 
можливістю зміни бізнес-моделі організації.

Формулювання мети статті, постановка 
завдань. Метою даної статті є обґрунтування 
необхідності трансформації управлінських прин-
ципів у роботі національних суб’єктів господарю-
вання в контексті глобалізаційних змін. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Для реалізації сучасних інформацій-
них технологій як конкурентоспроможну зброю, 
необхідно насамперед зрозуміти, де мають бути 
виявлені стратегічні можливості підприємців [6]. 
Інформаційні технології змінили спосіб роботи 
людей, вони, зокрема, змінили спосіб конкурен-
ції між організаціями. Такий тісний взаємозв'язок 
інформаційних технологій та управління сучас-
ним підприємством дає можливість стверджу-
вати, що інформаційні технологій є управлін-

ською категорією не меншою мірою, ніж навіть 
структура організації. Будь-яка технологія, впро-
ваджена у виробництві, незалежно від її прина-
лежності до інформаційної сторони процесу стає 
каталізатором змін, які впливають на всі сфери 
діяльності суб’єкта господарювання.

Ступінь охоплення завдань управління зале-
жить насамперед від масштабу суб’єкта гос-
подарювання [2]. Так на малих підприємствах 
інформаційні технології, найчастіше, пов'язані 
з вирішенням завдань бухгалтерського обліку, 
отриманням інформації з окремих видів бізнес-
процесів, створенням інформаційних баз даних 
щодо спрямованості діяльності фірми та органі-
зації комунікаційного середовища для зв'язку пра-
цівників між собою, що обумовлено необхідністю 
концентрації інформаційних ресурсів та організа-
ції автоматизованого банку даних.

 На середніх суб’єктах господарювання важ-
ливе значення для управлінської ланки відіграє 
функціонування електронного документообігу та 
прив'язування його до конкретних бізнес-проце-
сів. Для таких організацій характерні збільшення 
кількості функціональних завдань, пов'язаних 
з діяльністю фірми, організація автоматизова-
них баз даних і архівів інформації, які дозволя-
ють зберігати і структурувати документи в різ-
них форматах. Також передбачається наявність 
можливостей структуризації, пошуку, обробки, 
захисту від несанкціонованого доступу до серве-
рів компанії як з боку конкурентів, так і з боку 
кібер-злочинців.

 На великих суб’єктах господарювання інфор-
маційні технології будуються на базі сучасного 
програмно-апаратного комплексу, який включає 
до свого складу телекомунікаційні засоби зв'язку, 
серверні комплекси, розвинене програмне серед-
овище «клієнт-сервер», використання високош-
видкісних корпоративних обчислювальних мереж 
[8]. Корпоративна інформаційна система великого 
суб’єкта господарювання має ієрархічну струк-
туру, яка організована відповідно до структури 
територіально роз'єднаних підрозділів.

При цьому, з кожним новим витком інформа-
тизації, для подальшого розвитку потрібен новий 
рівень використання інформаційних технологій. 
У світлі означеної ролі інформаційних техноло-
гій необхідно також звернути особливу увагу на 
питання їх організаційного регулювання, зважа-
ючи на те, що вони використовуються не тільки 
в управлінні, а й самі при цьому є продуктами 
виробництва [2] . Їх впровадження, супровід, удо-
сконалення є наданням послуг, що потребує пев-
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них законодавчих обмежень, цьому інформаційні 
технології використовуються як підприємствами, 
так і публічними інституціями, що порушує певні 
питання забезпечення інформаційної безпеки на 
різних рівнях.

 Можна виділити низку критеріїв, котрі харак-
теризують інформаційні технології як управлін-
ську категорію, а саме, підвищення продуктив-
ності праці через оптимізацію систем управління 
з використанням інформаційних технологій, їх 
для обробки інформації та прийняття управлін-
ських рішень через зменшення кількості помилок, 
пов'язаних із людським фактором, а також, вдо-
сконалення структури управління суб’єктом гос-
подарювання під впливом використання сучасних 
інформаційних технологій через впровадження 
нових корпоративних інформаційних систем [14].

 Процес цифровізації економіки є наслідком 
глобалізації, а вона як головна риса розвитку 
сучасного світу впливає на всі сфери людської 
діяльності. Під її впливом відбуваються важливо 
зміни у правовій та соціальній системах держави, 
у той самий час досить розмитим є визначення 
глобалізації в сучасній науці. Глобалізаційні про-
цеси у світовому співтоваристві, формуються під 
впливом низки чинників, а саме, інформаційна 
революція, ідея глобального інформаційного сус-
пільства, глобальні інформаційні технології та 
системи, вивчення глобальних інформаційних 
процесів, ідею побудови світового інформацій-
ного простору. 

Одночасно з впливом інформаційних факторів 
на глобалізацію можна виявити і фактори глоба-
лізації, що впливають на створення та розвиток 
глобального інформаційного суспільства. Сучасні 
досягнення у галузі розвитку інформаційних тех-
нологій сприяють формуванню абсолютно нових 
економічних, соціальних та культурних відносин 
у житті людей, які описуються єдиним поняттям 
«глобальне інформаційне суспільство» [12]. Одні 
визначають його як підсистему світового співто-
вариства, що включає всі діючі інформаційні сис-
теми та засоби, які мають своїм завданням інфор-
маційне забезпечення та оптимізацію перебігу 
глобальних інформаційних процесів.

Розвиток глобального інформаційного сус-
пільства визначив необхідність інтеграції наці-
онального інформаційного законодавства, його 
взаємодії з нормами міжнародного та іноземного 
інформаційного законодавства. Безумовно, розви-
ток центрів технології неможливий без грамотної 
правової та фінансової підтримки держави [1]. 
Прийняття законодавства в інформаційній сфері, 

що враховує особливості та нові способи агресії 
з боку інших держав, є механізмом захисту наці-
онального суверенітету. Отже можна зазначити, 
що в умовах глобалізації міжнародне право є 
основним інструментом гармонізації та уніфікації 
права держав, а узгодження внутрішнього права 
з міжнародним веде до зближення національних 
організаційно-правових систем.

 Облік норм міжнародних угод в інформацій-
ній сфері є важливою умовою розробки ефектив-
них засобів організаційно-правового регулювання 
інформаційних правовідносин всіх рівнів, розро-
бляються базові норми, що регулюють питання 
розвитку та взаємодії у сфері інформаційних 
технологій та телекомунікацій, як на національ-
ному, так і на міжнародному рівні. Подібного 
роду відносини, що виникають у цій предметній 
галузі та підлягають організаційно-правовому 
регулюванню, виявляються в результаті аналізу 
дій суб'єктів з приводу створення та поширення 
різних видів інформації. 

 Дані документи були розроблені ще в період, 
коли сучасних інформаційних технологій не 
існувало, і вони координували переважно про-
цес обміну інформацією [13]. Незважаючи на це, 
під час проектування всіх нових інформаційних 
систем використовуються існуючі міжнародні 
стандарти, котрі дозволяють без значних витрат 
гармонізувати нове та старе обладнання. Широке 
міжнародне співробітництво у сфері інформацій-
них технологій здійснюється у рамках міжнарод-
них організацій. Важливим аспектом є унікальні 
національні стандарти, які з одного боку усклад-
нюють міждержавну взаємодію у сфері інфор-
маційних технологій, з іншого боку дозволяють 
дотриматися балансу у питанні інформаційної 
безпеки. 

Однак, сформувати єдині вимоги та стандарти 
у глобальному просторі є важким аспектом, тому 
держави намагаються сформувати загальні під-
ходи до регулювання інформаційних технологій 
у вужчому форматі [3]. Найбільш продуктивний 
шлях у цьому відношенні пройшли країни Євро-
пейського Союзу. Лібералізація та приватизація 
телекомунікаційного ринку почалася у Великій 
Британії і перетворила британський ринок на най-
більш доступний для конкуренції. Європейська 
комісія робить значні зусилля щодо узгодження 
заходів стосовно лібералізації низки телекомуні-
каційних секторів, зокрема у галузі супутнико-
вого зв'язку. 

Єврокомісія досягає цього через прийняття 
директив, які мають на меті лібералізацію та 
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гармонізацію забезпечення телекомунікацій-
них послуг, які є обов'язковими для всіх країн 
ЄС. Завдяки прийняттю відповідних норм, на 
просторі європейського інтеграційного союзу 
з'явився єдиний конкурентний телекомуніка-
ційний ринок [11]. Необхідно відзначити, що 
перелічені директиви встановлюють виключно 
загальні принципи та рекомендації, а конкретні 
норми будуть утримуватися в національних зако-
нах і можуть мати відповідність. У цьому можна 
простежити прямий вплив інформаційних тех-
нологій на економіку нових країн, оскільки це 
зажадало оновлення матеріально-технічної бази 
та дало доступ виробникам на новий ринок теле-
комунікаційних послуг. 

З широким поширенням інформаційних техно-
логій, потреба у електроенергії, як окремих домо-
господарств, і підприємств значно зросла. Тому 
існує загроза, що при припиненні подачі елек-
троенергії всі інформаційні ресурси перестануть 
діяти і значна сфера як публічного управління, так 
і виробничої сфери може бути безповоротно втра-
чена [5]. Такий критерій, як «мобільний стіль-
никовий тариф» також потребує вдосконалення, 
причиною є поступовий перехід населення на 
комунікативні технології з використанням соці-
альних мереж та низки програм, для роботи яких 
потрібне підключення до мережі Інтернет, що 
дає можливість здійснювати не лише дзвінки, а й 
спілкуватися за допомогою відеозв'язку. 

Трансформація цього критерію дає комуні-
кативні можливості з оцінкою покриття мобіль-
ним зв'язком та мережею Інтернет від загальної 
площі держави, цей підхід дозволить перевести 
критерій від фінансового розуміння доступного 
середовища до сутнісного, що покаже можливість 
використання інформаційних технологій на тери-
торії країни загалом. Така зміна допоможе відо-
бразити такі тенденції, як універсалізація послуг 
зв'язку, створення гаджетів з широким спектром 
можливих засобів зв'язку, необхідність охоплення 
інформаційними технологіями найбільшого від-
сотка населення [9].

 Поряд із удосконаленням існуючих критеріїв 
були вироблені пропозиції щодо впровадження 
нових, які можуть бути корисними для оцінки 
стану інформаційних технологій. Дані показники 
можна прийняти на вирішення питання участі 

громадянина в цифровізації економіки, що дозво-
ляє вирішити зменшення фізичного документо-
обігу, автоматизацію надання державних послуг, 
здатність іноземних громадян взаємодіяти з дер-
жавними органами країни поточного чи перспек-
тивного перебування, здатність іноземних грома-
дян взаємодіяти з органами господарювання. 

Необхідно відзначити, що сучасними екс-
пертами розроблена гнучка система оцінок, яка 
виражається як у числових, відносних, які після 
підрахунків становлять єдину величину індексів 
[7]. Запропоновані зміни не вплинуть серйозно 
на становище країни, проте вони допоможуть 
детальніше висвітлити аспекти, розвиток яких є 
найбільш необхідним для становлення цифрової 
економіки. Надалі бачиться розвиток інформацій-
них технологій для країн ЄС, а індекс розвитку 
інформаційних технологій буде можливістю для 
оцінки стану бізнес-середовища та знаходження 
реперних точок для покращення стану ринку 
інформаційних та комп'ютерних послуг. 

Формулювання висновків і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. 
Сьогодні вплив інтеграційних процесів на дер-
жави подвійний, внаслідок уніфікації діяльності 
з'являються на першому етапі додаткові витрати, 
які можуть стати істотним ризиком для фінансової 
стійкості підприємств країни, з іншого соціокуль-
турні відмінності також значно впливатимуть на 
міжнаціональну комунікацію. Тому застосування 
сучасних інформаційних технологій стає важ-
ливим засобом подолання цих бар'єрів для ство-
рення нової продукції в рамках єдиного ринку. 

Важливим аспектом міжнародного співро-
бітництва у сфері інформаційних технологій є 
узгодженість, гармонізація національних систем 
через актуалізацію питання створення єдиної сис-
теми торгівлі та захисту інформації та прав на неї. 
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що 
основним механізмом вирішення проблем у сфері 
інформаційних технологій мають стати багатосто-
ронні переговори під егідою міжнародних органі-
зацій чи регіональних спілок, а також ухвалення 
комплексу нормативних актів на міждержавному 
рівні стосовно трансформації управлінських під-
ходів до вирішення проблем технічних обмежень 
та розвитку інформаційні технології для суб’єктів 
господарювання.
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Proniuk Yu.N. TRANSFORMATION OF MANAGEMENT PRINCIPLES  
IN THE ACTIVITIES OF NATIONAL ECONOMIC ENTITIES IN THE IMPLEMENTATION  
OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

It has been investigated that market relations in the economy and scientific and technological progress have 
significantly accelerated the rate of appearance of the latest developments in the field of information technologies 
in all spheres of social and economic life of society. Informatization in the field of management of socio-economic 
processes means increasing labor productivity with the help of reducing the ratio of cost to production, improving 
the qualifications and professional literacy of specialists engaged in managerial activities.

It has been found that information technologies embody a systemically organized set of methods and 
means of implementing operations of collection, registration, transfer, accumulation, search, processing and 
protection of information based on the use of advanced software, as well as methods by which information is 
offered, systematically organized to solve management tasks to customers It should be noted that today the 
focus of software development is on direct communication with the consumer, therefore the functional purpose 
of information technology as a tool in the implementation of management activities and its importance for both 
parties is emphasized.

It has been studied that the economic information system combines a set of internal and external flows of 
direct and reverse information communication of an economic object, methods, means, specialists involved 
in the process of processing information and making management decisions. It is always possible to note the 
relationship between the external information environment and the internal information system. The most 
significant components of the external information environment should be financial-economic and political-
legal information.
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It has been proven that today the relevance of information technologies lies in the fact that, thanks to their 
use, it becomes possible to optimize and rationalize the management function due to the use of modern means 
of collecting, transmitting and transforming information. The improvement of management principles caused 
the transformation of management activity and the spread of new forms of implementation of this activity. 
Informatization of national business entities can be considered as an opportunity to increase the efficiency of 
the management system.

It is substantiated that there is a need to take into account such an aspect as the scale of the enterprise, 
and accordingly, the calculation of the financial efficiency of the use of information systems. It is important to 
understand information technologies as processes of collection, storage, processing, provision, dissemination 
of information and management principles of their implementation. The type of entrepreneurial activity 
significantly affects the degree of use of information technologies, therefore, in this classification, it is possible 
to highlight first of all those types of activities that cannot exist without information technologies today.

Key words: globalization, information technologies, transformation, national business entities, management 
principles, implementation.
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СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ  
ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Виняткове значення харчової промисловості, її розгорнута спеціалізація та інфраструк-
тура потребують належної кваліфікації кадрів, традиції підготовки яких формувались в 
Україні ще до здобуття незалежності. Як результат, нині створена багаторівнева система 
освіти за профільною (харчові технології) і суміжними спеціальностями, а також практи-
куються різні форми й способи неформальної та інформальної освіти на шляху задоволення 
потреб галузі в кадрах, забезпечення їх неперервного розвитку.

Сучасна система підготовка кадрів для харчової промисловості в Україні здійснюється за рів-
нями освіти – професійної, фахової передвищої, вищої, однак також поєднує різні способи підви-
щення кваліфікації. Держава при цьому застосовує механізми: нормативно-правові (законодав-
ство); адміністративні (освітні стандарти, переліки, ліцензійні й акредитаційні умови); бюджетні 
(фінансування підготовки кадрів); рекомендації (методичні розробки, типові положення) та ін.

У статті здійснено конкретизацію сфери знань і спеціальності підготовки кадрів для 
харчової промисловості України з врахуванням відповідностей міжнародним стандартам. 
Зроблено аналіз державних механізмів, досвіду та особливостей підготовки кадрів для хар-
чової промисловості України закладами професійної, передвищої і вищої освіти. Виявлено 
можливості підвищення кваліфікації кадрів харчової промисловості, зокрема науково-дослід-
ної діяльності. Визначено основні проблеми кадрового забезпечення харчової промисловості 
України та пріоритети їх вирішення з врахуванням можливостей воєнного часу. Проаналі-
зовано сучасні нормативи підготовки кадрів для харчової галузі. Охарактеризовано систему 
якісного підвищення кваліфікації кадрів харчової промисловості України.

Ключові слова: кадри, харчова промисловість, професійна освіта, фахова передвища 
освіта, стандарти.

Постановка проблеми. Підготовка кадрів для 
харчової промисловості в Україні багато років 
базувалась на професійно-технічній освіті. Разом 
з тим, сьогодні харчова промисловість переходить 
на інноваційні рейки з впровадженням техноло-
гій, що передбачають роботизацію виробничих 
процесів та підвищення безпеки продукції з вра-
хуванням епідеміологічних вимог. Сучасна хар-
чова промисловість поєднує масштабне виробни-
цтво для задоволення базових потреб населення 
в харчуванні та водночас детермінує нішеву кон-
куренцію у виробництві крафтової, органічної та 
іншої унікальної продукції, що актуалізує підпри-
ємницькі й креативні навики кадрів. Поєднання 
інноваційного масового та нішевого виробництва 
є характерною ознакою сучасної харчової про-
мисловості, що ставить нові вимоги до підготовки 
кадрів в Україні.

Тому актуальною темою наукових досліджень 
щодо кадрового забезпечення харчової промис-
ловості України є аналіз всієї системи освітньої 
підготовки з визначенням особливостей кожного 

рівня освіти та нових вимог до кадрів з урахуван-
ням безпекових та інноваційних вимог.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання підготовки кадрів для харчової промис-
ловості в сучасній літературі досліджено такими 
вітчизняними вченими, як: О.Ю. Фіненком [1], 
В.О. Москаленком [2], М.М. Біль [3], П.М. Куп-
чаком [4], І.В. Іртищевою [5], Н.В. Валінкевич [6], 
Н.М. Попадинцем [7; 8] та ін. Однак варто зазна-
чити, що в сучасних умовах стрімкого розвитку 
гастрономічної сфери це питання набуває акту-
альності та потреби в дослідженні.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
системи підготовки кадрів для харчової промис-
ловості України за всіма рівнями освіти та з вра-
хуванням можливостей підвищення кваліфікації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Підготовка кадрів для харчової промисловості на 
всіх рівнях освіти в Україні відбувається відпо-
відно до затверджених державою переліків:

- галузей знань і спеціальностей, за якими здій-
снюється підготовка здобувачів вищої освіти [9];
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- професій з підготовки кваліфікованих робіт-
ників у професійно-технічних навчальних закла-
дах [10].

Відповідно до нормативів підготовку кадрів 
для харчової промисловості відносено до галузі 
знань «Виробництво та технології» (шифр галузі – 
18) з кодом спеціальності 181 та найменуванням 
«Харчові технології», що згідно з міжнарод-
ними стандартами класифікації освіти ЮНЕСКО 
ISCED 2011 відповідає галузі 54 «Виробництво 
та переробка» (переробка харчових продуктів 
і напоїв, одягу, взуття, шкіри, матеріалів та ін.; 
видобуток корисних копалин), а згідно ISCED 
2013 – галузі 072 «Виробництво та переробка», 
а саме 0721 «Food processing» [11; 12]. ISCED 
2013 деталізує напрямки навчання за 072 – про-
мислове хлібопекарне/виробництво борошна, 
випічку, кондитерські вироби, забій (тварин), 
переробку м’яса. виробництво сиру, молочні про-
дукти (промислові), молокознавство, перегонку, 
пивоваріння, виробництво вина, винознавство, 
переробку тютюну, а також більш комплексні 
напрямки – обробку їжі та напоїв, приготування 
їжі, консервацію їжі, поводження з харчовими 
продуктами/гігієну, харчову промисловість, хар-
чову науку і технології, техніку харчування. 
Також ISCED 2013 визначає взаємозв’язок галузі 
переробки харчових продуктів з іншими галу-
зями: «Готелі, ресторани та громадське харчу-
вання» – спеціальності «Швидке приготування 
їжі», «Харчування та гостинність», «Подача їжі»; 
«Рибальство» – спеціальність «Вирощування 
морепродуктів».

В Україні підготовка кадрів для харчової про-
мисловості та з орієнтиром на перелік галузей 
знань і спеціальностей здійснюється за визначе-
ними рівнями системи освіти – професійної (про-
фесійно-технічної) з початковим, базовим і вищим 
рівнями, фахової передвищої, вищої з початко-
вим, першим (бакалаврським), другим (магістер-
ським) і третім (освітньо-науковим або освітньо-
творчим) рівнями; також кадри можуть здобувати 
знання і навики в рамках спеціалізованої освіти 
та освіти дорослих, у тому числі післядипломної 
(стаття 10 Закону України «Про освіту») [13].

Спеціальність 181 «Харчові технології», як 
зазначалось вище, віднесено до галузі знань 
18 «Виробництво та технології», яку, окрім того, 
формують «Технології легкої промисловості», 
«Технології захисту навколишнього середовища», 
«Гірництво», «Нафтогазова інженерія та техно-
логії», «Видавництво та поліграфія», «Деревоо-
бробні та меблеві технології». Наведений перелік 

підтверджує відповідність міжнародним стандар-
там класифікації освіти ЮНЕСКО.

Підготовка кадрів для харчової промисловості 
України на рівні професійної і фахової передвищої 
освіти здійснюється за освітніми стандартами:

- для професійної освіти зі здобуттям конкрет-
них професій і професійних кваліфікацій – напри-
клад, «Виробник м’ясних напівфабрикатів», 
«Оператор лінії у виробництві харчової продук-
ції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння 
та горіхів)», «Пекар», «Тістороб», «Кондитер», 
«Налагоджувальник устаткування у виробництві 
харчової продукції» та ін. [14];

- для фахової передвищої освіти зі здобуттям 
освітньо-професійного ступеня «фаховий молод-
ший бакалавр» у галузі знань 181 [15].

Підготовка кадрів професійної освіти для хар-
чової промисловості перебуває в кризовій пло-
щині, як і вся професійно-технічна освіта України. 
Підвищення привабливості професійної освіти за 
кваліфікаціями харчової промисловості забезпе-
чують можливості швидкого працевлаштування 
випускників через прямі партнерські зв’язки 
закладів освіти та бізнесу, організацію виробни-
чого навчання на базі підприємств харчової про-
мисловості [16, с. 19].

Що стосується фахової передвищої освіти, то в 
Україні вона почала впроваджуватись з 2020 року. 
На відміну від інших рівнів освіти вона орієнто-
вана на підготовку кадрів, які здатні виконувати 
спеціалізовані виробничі завдання – з підвище-
ною складністю, потребують певної самостій-
ності й управлінських навиків. Метою фахової 
передвищої освіти є організація компетентнісно-
орієнтованого навчання, коли випускник здат-
ний виконувати свої професійні зобов’язання, а 
не просто отримав відповідні знання, вміння й 
навики [17, с. 43]. Для харчової промисловості це 
актуальний результат, необхідний для посилення 
його інноваційно-виробничих функцій.

Серед перших закладів освіти, які готують 
кадри за спеціальністю 181 даного освітнього 
рівня в Україні – Білгород-Дністровський мор-
ський рибопромисловий коледж, Вінницький 
фаховий коледж Національного університету хар-
чових технологій, Львівський фаховий коледж 
харчової і переробної промисловості Національ-
ного університету харчових технологій, Техноло-
гічно-промисловий фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету, Одеський 
технічний фаховий коледж Одеської національної 
академії харчових технологій, Фаховий коледж 
технологій, бізнесу та права Волинського націо-
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нального університету імені Лесі Українки, Хар-
ківський фаховий коледж харчової промисловості 
Харківського національного технічного універси-
тету сільського господарства імені Петра Васи-
ленка, Чернігівський кооперативний фаховий 
коледж Чернігівської облспоживспілки та ін.

Підготовка кадрів для харчової промисловості 
України на рівні вищої освіти здійснюється за 
освітніми стандартами для трьох рівнів бака-
лавра, магістра і науково-освітнього [18; 19]

Підготовку фахівців за спеціальністю 181 в 
Україні здійснює низка закладів вищої освіти. Їх 
доцільно розділити на спеціалізовані в галузі хар-
чової промисловості, в суміжних галузях і широ-
кого профілю:

1) спеціалізовані заклади вищої освіти в галузі 
харчової промисловості: Національний універ-
ситет харчових технологій (м. Київ); Одеська 
національна академія харчових технологій; Хар-
ківський державний університет харчування та 
торгівлі;

2) спеціалізовані заклади вищої освіти в суміж-
них галузях економіки: Львівський національний 
університет ветеринарної медицини та біотехноло-
гій імені Степана Ґжицького (факультет харчових 
технологій та біотехнології – кафедра технології 
молока і молочних продуктів, кафедра технології 
м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів); Наці-
ональний університет біоресурсів і природоко-
ристування України (м. Київ, факультет харчових 
технологій та управління якістю продукції агро-
промислового комплексу); Одеський національний 
технологічний університет (факультет інновацій-
них технологій харчування і ресторанно-готель-
ного бізнесу, факультет технології та товарознав-
ства харчових продуктів і продовольчого бізнесу, 
Факультет технології вина та туристичного біз-
несу); Полтавський державний аграрний універси-
тет (факультет технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва); Сумський національний 
аграрний університет (факультет харчових техно-
логій); Таврійський державний агротехнологічний 
університет (м. Мелітополь-Запоріжжя, кафедра 
обладнання переробних і харчових виробництв ім. 
професора Ф.Ю. Ялпачика, кафедра харчових тех-
нологій та готельно-ресторанної справи, кафедра 
плодоовочівництва, виноградарства та біохімії); 
Херсонський державний аграрно-економічний уні-
верситет (біолого-технологічний факультет – кафе-
дра технології виробництва продукції тваринни-
цтва, кафедра технологій переробки та зберігання 
сільськогосподарської продукції, кафедра інжене-
рії харчового виробництва);

3) заклади вищої освіти широкого профілю: 
Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара (кафедра харчових технологій); 
Національний університет «Львівська політех-
ніка» (Інститут хімії та хімічних технологій, 
кафедра технології органічних продуктів); Наці-
ональний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» (кафедра технології 
жирів та продуктiв бродiння); Херсонський наці-
ональний технічний університет (кафедра харчо-
вих технологій) та ін.

Зазначені заклади формують наукові школи та 
освітні осередки підготовки кадрів для харчової 
промисловості. Вони мають бути ядром міжгалу-
зевих комплексів регіонального розвитку харчо-
вої промисловості з ефективним використанням 
ресурсного потенціалу територій та задоволенням 
потреб населення в якісній продукції.

Особливістю вищої освіти у підготовці фахів-
ців для харчової промисловості є орієнтація на 
нішеву економічну діяльність. Найбільш поши-
реними з них в Україні стають крафтове та 
органічне виробництво. Його організація вима-
гає спеціальних знань і навиків – технологіч-
них, підприємницьких, маркетингових. Інший 
тренд – здорове харчування. У зв’язку з цим 
окремі заклади вищої освіти України пропонують 
спеціальні освітні програми і навчальні дисци-
пліни в рамках підготовки фахівців спеціальності 
181. Їх назви дотичні до напрямків: виробництва 
крафтових харчових продуктів; основ нутриціо-
логії та технологій здорового харчування; аюрве-
дичного харчування та ін.

Ініціативи закладів вищої освіти впроваджу-
вати нові освітні програми й дисципліни є під-
твердженням їх прагнень бути привабливими 
та конкурентоспроможними на ринку освітніх 
послуг, однак мають супроводжуватись якісних 
інформаційно-методичним і матеріально-техніч-
ним забезпеченням.

Комплексний розгляд системи підготовки 
кадрів для харчової промисловості слід допо-
внити особливостями підвищення їх кваліфікації. 

Підвищення кваліфікації є об’ємним поняттям. 
Як правило, воно розглядається у прив’язці до 
професійної підготовки і перепідготовки кадрів. 
Якщо мова йде про визначення обсягів бюджет-
ного фінансування на підвищення кваліфікації і 
перепідготовку кадрів за щорічно затвердженим 
переліком, то підвищення кваліфікації розгляда-
ється у рамках післядипломної освіти.

Підвищення кваліфікації може набувати ознак 
формальної, неформальної та інформальної 
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освіти, бути організованим на рівні підприємства 
чи організації, або особою за потребами особис-
того розвитку.

Підвищення кваліфікації кадрів може бути 
обов’язковим для окремих професійних груп – нау-
ково-педагогічних кадрів, державних службовців, 
керівників державних підприємств та ін. Підви-
щення кваліфікації часто є вимогою для окремих 
груп професій у силу вимог часу – впровадження 
нових технологій, виникнення нових галузей і 
сфер людської життєдіяльності та нових викли-
ків нестабільності. Важливість підвищення ква-
ліфікації притаманна особам, які займають певні 
посади. Зокрема мова йде про управлінські кадри. 
В Україні особливу увагу звернено на керівників 
державних підприємств, для яких підвищення 
кваліфікації є обов’язковим. В умовах сьогодення 
в Україні популяризується низка курсів професій-
ного навчання за рахунок міжнародного фінансу-
вання. Потужний напрямок формують курси про-
фесійного навчання для державних службовців та 
фахівців органів місцевого самоврядування.

Таким чином, в Україні діє правове середовище 
щодо різних аспектів підвищення кваліфікації 

кадрів. На жаль, поширилась практика його фор-
мальності. Більше того, в окремих сферах сфор-
мувались неформальні мережі надання послуг на 
платній основі для підтвердження підвищення 
кваліфікації, хоча насправді це не відбувалось. 
Тому, з одного боку, правове забезпечення даних 
процесів існує, однак якість його виконання зали-
шається сумнівним.

Підвищення кваліфікації кадрів для харчової 
промисловості детермінується впливом техноло-
гічних змін, а також викликів нестабільності. Для 
України можна означити ці дві детермінанти як 
основні у необхідності організації системи якіс-
ного підвищення кваліфікації кадрів. Складові 
цієї системи відображено на рис. 1. 

Післядипломна освіта, як правило, поєднує 
здобуття другої вищої освіти за спеціальністю 
181 або наукового ступеня. В Україні підготовка 
наукових кадрів для харчової промисловості 
допускає захист дисертаційних робіт за темами, 
дотичними до проблем галузі, за різними спе-
ціальностями. У 2021 році було затверджено 
новий стандарт вищої освіти зі спеціальності 
181 «Харчові технології» для третього (освітньо-

Технологічні детермінанти –
модернізація, інноваційний 

розвиток

Детермінанти нестабільності –
війна, пандемія

Нові знання і навики кадрів –
технологічні, підприємницькі, 

цифрові, управлінські, 
економічні, маркетингові 

Результати виробництва – продукція з 
врахуванням попиту і нових потреб 

(оздоровлення, доступних продуктів)

Складові системи підвищення 
кваліфікації кадрів

Професійне 
навчання на 

виробництві, у 
т. ч. підвищення 

кваліфікації 
управлінських 

кадрів 

Післядипломна 
освіта, у т. ч. з 
фінансуванням 

у рамках 
державного 
замовлення

Організоване 
підвищення 

кваліфікації кадрів: у 
рамках угод з 

закладами освіти, ін. 
установами надання 

освітніх послуг

Обмін 
кадрами 
(у т. ч. 
міжна-
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Рис. 1. Система якісного підвищення кваліфікації кадрів харчової промисловості України

Джерело: авторська розробка
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наукового) рівня вищої освіти [20]. Власне даний 
стандарт акцентує на спроможності фахівця не 
лише здійснювати науково-дослідну діяльність, 
актуальну для харчової промисловості, але й бути 
здатним продукувати нові ідеї. Особливістю під-
готовки наукових кадрів є наявність відповідного 
обладнання, без якого неможливо отримати при-
кладні (експериментальні) результати.

Осередком науково-дослідної діяльності в 
Україні за профілем є Національна академія 
аграрних наук (НААН), зокрема Інститут продо-
вольчих ресурсів НААН. У 2021 році розпочався 
процес реорганізації НААН з метою підвищення 
ефективності діяльності інститутів. Важливо 
зберігати наукові осередки для харчової промис-
ловості з цілісною їх інтеграцію в систему підго-
товки кадрів.

Підготовка наукових кадрів з захистом дис-
ертацій для здобуття ступеня доктора філософії 
здійснюється за спеціальністю 181, а також має 
дотичність до спеціальностей 051 «Економіка», 
«076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяль-
ність». За переліком наукових спеціальностей від 
2011 року, який поки діє для здобуття докторського 
ступеню, спеціальностями захисту дисертацій з 
проблематикою харчової промисловості можуть 
бути [21]: 05.18.00 «Технологія харчової та лег-
кої промисловості»; 05.18.01 «Технологія хлібо-
пекарських продуктів, кондитерських виробів та 
харчових концентратів»; 05.18.02 «Технологія зер-
нових, бобових, круп’яних продуктів і комбікор-
мів, олійних і луб’яних культур»; 05.18.04 «Тех-
нологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів 
з гідробіонтів»; 05.18.05 «Технологія цукристих 
речовин та продуктів бродіння»; 05.18.06 «Тех-
нологія жирів, ефірних масел і парфумерно-кос-
метичних продуктів»; 05.18.08 «Товарознавство 
непродовольчих товарів»; 05.18.12 «Процеси та 
обладнання харчових, мікробіологічних та фар-
мацевтичних виробництв»; 05.18.13 «Технологія 
консервованих і охолоджених харчових продук-
тів»; 05.18.15 «Товарознавство харчових продук-
тів»; 05.18.16 «Технологія харчової продукції»; 
05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і 
хутра»; 05.18.19 «Технологія текстильних матері-
алів, швейних і трикотажних виробів».

З переліку видно, що підготовка наукових 
кадрів розділяє дослідження за тематикою техно-
логій загалом та окремих видів харчової продук-
ції зокрема, а також товарознавства. Вирізняється 
суміжність тематики досліджень щодо харчової 
продукції з продукцією легкої промисловості, 
фармацевтики і косметології, що обумовлено 

спільними ресурсними і технологічними аспек-
тами. 

Дисертаційні дослідження можуть також вико-
нуватись за суміжними галузями знань та мати 
науково-практичне значення для харчової про-
мисловості:

- 03.00.20 «Біотехнологія» – теми досліджень 
на предмет нових біотехнологій для використання 
в харчовій промисловості, зокрема біотестування 
якості й безпеки продукції;

- 05.13.06 «Інформаційні технології», 
05.13.07 «Автоматизація процесів керування» – 
теми досліджень на предмет використання інфор-
маційних та автоматизованих технологій у харчо-
вій промисловості;

- 08.00.03 «Економіка та управління національ-
ним господарством» – теми досліджень на пред-
мет ролі харчової галузі для економіки та інших 
процесів розвитку;

- 08.00.04 «Економіка та управління підпри-
ємствами (за видами економічної діяльності)» – 
теми досліджень на предмет особливостей госпо-
дарювання в харчовій промисловості;

Профільні спеціальності підготовки наукових 
кадрів передбачають надання ступеня доктора 
філософії/доктора технічних наук, суміжні – 
залежно від галузі знань (економічних наук, з дер-
жавного управління та ін.).

Висновки. Отже, підготовка кадрів для хар-
чової промисловості України вимагає задієння 
всіх рівнів освіти та різних типів освітніх закла-
дів. Аналіз практики підготовки кадрів в Україні 
дозволив виявити певні проблемні аспекти, які 
слід вирішувати вже сьогодні на шляху створення 
сприятливих передумов повоєнного відновлення 
України:

- важливим є перегляд матеріально-технічних 
можливостей науково-дослідної складової підго-
товки кадрів;

- слід завершити реформу Національної акаде-
мії аграрних наук;

- у навчальному процесі, особливо закладів 
вищої освіти, важливо впроваджувати нові дис-
ципліни, орієнтовані на: а) нішеві види господа-
рювання в харчовій промисловості (органічне, 
крафтове виробництво, нутриціологія); нові мож-
ливості реалізації бізнес-ідей (менеджмент стар-
тап-проєктів для реалізації харчових стартапів);

- при визначенні спеціальностей підготовки 
кадрів у закладах освіти різних регіонів важливо 
враховувати регіональну специфіку та спеціаліза-
цію сільськогосподарського виробництва, а від-
так – виробництва харчових продуктів;
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- актуально популяризувати традиції підго-
товки кадрів для харчової промисловості в різних 
регіонах за спеціалізацією, що, в тому числі, фор-
мують імідж регіону – виноробство, пивоваріння, 
хлібопекарство і т. д.;

- слід удосконалювати процес організації сис-
темних взаємодій суб’єктів бізнесу харчової про-
мисловості з закладами освіти, зокрема в частині 
створення спеціальних лабораторій, конструктор-
ських і проєктних установ для практичної підго-
товки кадрів та створення можливостей науково-
дослідної діяльності у виробничих умовах.

Остання рекомендація в умовах воєнної еко-
номіки є складною до реалізації, адже більшість 
субєктів господарювання потерпають від безпеко-

вих загроз та економічної рецесії України. Разом 
з тим, попит на харчові продукти залишається 
стабільно високим, а у більш безпечних регіо-
нах уже сьогодні можна починати реалізовувати 
інвестиційні та науково-дослідні проєкти в харчо-
вій промисловості з міжнародною грантовою під-
тримкою. Основою реалізації таких ідей є кадри. 
Бізнес у взаємодії з закладами освіти як фаховим 
середовищем зацікавлений до компенсації збит-
ків і стратегічного планування з подальшою мож-
ливістю виходу на міжнародний (європейський) 
ринок. Тому системні взаємодії бізнесу харчової 
промисловості з закладами освіти в умовах війни 
є ще більш актуальними для синергії зусиль та 
максимізації ефектів.
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Sembay N.M. THE SYSTEM OF PERSONNEL TRAINING FOR FOOD INDUSTRY OF UKRAINE 
The exceptional importance of the food industry and its expanded specialization and infrastructure require 

the proper staff qualification, the training traditions of which had been formed in Ukraine before it gained 
independence. As a result, currently, there is a multilevel education system by the profile (food technology) 
and related specialties, and various forms and methods of informal education are being applied on the way to 
meeting the industry’s needs in personnel and securing its continuous development. The modern food industry 
personnel training in Ukraine is carried out by educational levels – professional, professional pre-higher, 
and higher. However, it also combines various ways of inservice training. Meanwhile, the state applies the 
following mechanisms: regulatory (legislation); administrative (educational standards, lists, licenses, and 
terms of accreditation); budgetary (personnel training funding); recommendatory (methodologies, standard 
provisions), etc. The article aims to analyze the system of food industry personnel training in Ukraine across 
all educational levels considering the opportunities for inservice training. For that purpose, the following 
tasks were accomplished in the article: the specification of the field of knowledge and specialty of food industry 
personnel training in Ukraine considering the compliance with international standards, the analysis of public 
mechanisms, experience, and peculiarities of food industry personnel training in Ukraine by the establishments 
of professional, pre-higher, and higher education; the detection of opportunities for food industry personnel 
inservice training, including the research activity; identification of the main problems of food industry staffing 
in Ukraine and the priorities of their solution based on the wartime capacities. The article analyzes the current 
standards of food industry personnel training. The key features of their application and classification are 
determined. The system of qualitative food industry personnel inservice training is characterized.

Key words: personnel, food industry, professional education, professional pre-higher education, standards.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИМІРАХ

У статті доведено, що процес державного управління в Україні перебуває у стадії постій-
них перетворень  та адаптації до сучасного воєнного стану та курсу євроінтеграції. Метою 
статті є визначити трансформаційні механізми державного управління в процесі євроін-
теграції та глобальних викликів для покращення ефективності реалізації державної стра-
тегії України. Виділено ключові переваги послідовної європейської інтеграції для України 
(зміцнення стабільності демократичної політичної системи та її інститутів, модерніза-
ція правового поля і забезпечення прозорості національного законодавства, поглиблення 
культури демократії і повага до прав людини). Обґрунтовано, що трансформація механіз-
мів державного управління націлена на необхідність пошуку балансу між національними та 
світовими (глобальними) інтересами, що має забезпечити зміцнення державності. Відпо-
відно до  завдань державної політики, пов'язаних з управлінням всередині країни, об'єкта та 
рівня управління, виділено види ефективності державного управління (економічну політику, 
соціальну, екологічну, зовнішньоекономічну). Головним критерієм соціальної ефективності 
державного управління є підвищення якості та рівня життя людини. виділяється також 
ефективність галузевого, регіонального і місцевого управління та самоврядування. На основі 
узагальнення методичних підходів до оцінки якості державного управління (World Government 
Indicators, Global Competitiveness Index, Governance Research Indicator Country Snapshot, 
Sustainable Governance Indicators. The International Civil Service Effectiveness, The European 
Quality of Government Index) сформовано локальний (національний) підхід щодо трансформа-
ції відповідних механізмів державного управління, визначаючи саме ті напрями, які потребу-
ють негайного впровадження чи розвитку в сучасних умовах в Україні.

Ключові слова: державне управління, євроінтеграція, трансформація, реформування, 
ефективність

Постановка проблеми. Реформа державного 
управління в Україні, яка зумовлюється курсом 
євроінтеграції, глобальними викликами та транс-
формаціями держаних механізмів, потребують 
якісного дослідження відповідно до сучасного 
стану в країні. Процес державного управління 
в Україні перебуває у стадії постійних перетво-
рень  та адаптації до сучасного воєнного стану та 
курсу євроінтеграції. У зв'язку з цим, потребують 
визначення саме ті ефективні механізми держав-
ного управління, які надають країні можливості 
для вирішення поточних та стратегічних завдань 
у реалізації функцій держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняні автори протягом тривалого часу дослі-
джень, обґрунтували необхідність розвитку меха-
нізмів державного управління під впливом сві-
тових тенденцій та європейських вимог. Вплив 
факторів глобального характеру на систему дер-

жавного управління було досліджено у роботах 
Пашуля Г.Я. [1] та Войтович Р.В. [2-3]. У Войто-
вич Р.В. [2-3], Солоха М. Т. [3], Бондаренко Г. І. 
[3], Орлової Н.С. [4] визначено позитивний вплив 
інтеграційних процесів України, зокрема до Євро-
пейського Союзу. Трансформації які відбулися 
в державному управління за останні сім років 
дозволили розкрити також сутність ефективності 
державного управління у реалізації соціальних 
функцій держави. Так, Купрійчук В.М. [5], Вен- 
цель В.Т. [5] підтримує думку про виконання соці-
альної функції державою як інституційним утворен-
ням, що покликане забезпечувати комфортне жит-
тєве середовище для проживання своїх громадян.

Метою статті є визначити трансформаційні 
механізми державного управління в процесі 
євроінтеграції та глобальних викликів для покра-
щення ефективності реалізації державної страте-
гії України.
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Виклад основного матеріалу. На сьогодні 
Україна постає перед необхідністю ефективного 
включення у світові глобалізаційні процеси. 
З цією метою принципово важливо виробити кон-
кретні державні механізми, які забезпечать мож-
ливість Україні досягнути максимальних зовніш-
ніх переваг, мінімізуючи при цьому внутрішні 
втрати. Важливо при цьому використати можли-
вості глобалізаційного розвитку на користь реалі-
зації власних національних інтересів.

Глобалізаційні напрями у реалізації державної 
політики будуть ефективними, прогнозованими 
та керованими. Система державного управління 
України в умовах глобалізації має чіткої страте-
гічної лінії суспільного розвитку. Реалізація цих 
напрямів покладена в Стратегію сталого розвитку 
України 2030 та націлена на забезпечення висо-
кого рівня та якості життя населення України, 
створення сприятливих умов для діяльності 
нинішнього та майбутніх поколінь та припинення 
деградації природних екосистем шляхом впрова-
дження нової моделі економічного зростання, що 
базується на засадах сталого розвитку [6].

Оскільки глобалізація приводить до появи 
нових ризиків, держави мають налагоджувати 
тісну взаємодію (міждержавна, міжрегіональна) 
з іншими суб’єктами глобального простору. Як 
свідчить світова практика, інтеграційний потен-
ціал більшості держав світу залежить від рівня їх 
економічного розвитку, налагодження ринкових 
відносин. Саме тому, аби Україна здобула можли-
вість повноправного членства у певних глобаль-
них структурах, вона повинна здійснити системне 
реформування економічної сфери держави. 

Інтеграція України у світову спільноту ста-
вить її перед вибором формування нової моделі 
розвитку та державного управління. Основними 
політичними вигодами послідовної європейської 
інтеграції для України є зміцнення стабільності 
демократичної політичної системи та її інсти-
тутів, модернізація правового поля і забезпе-
чення прозорості національного законодавства, 
поглиблення культури демократії і повага до 
прав людини, тощо [2-3]. Європейська інтегра-
ція також означає для нашої держави зміцнення 
національної безпеки та безпеки громадян, адже 
вона виключає застосування сили як методу 
вирішення конфліктів, сприяє стабільності у 
відносинах з усіма сусідами. В цьому контек-
сті успішне просування шляхом європейської 
інтеграції наближає Україну до Європи, зміц-
нює  взаємини,  що відповідають національним 
інтересам країни [1]. 

Трансформація механізмів державного управ-
ління націлена на необхідність пошуку балансу 
між національними та світовими (глобальними) 
інтересами, що має забезпечити зміцнення дер-
жавності. Для Української держави принципово 
важливим є досягнення стандартів (політичного 
та економічного) євроінтеграційного розвитку, 
включення у відповідні євроінтеграційні струк-
тури. Відповідність європейським стандартам та 
успішна реалізація цілей сталого розвитку надасть 
змогу перетворитись Україні на конкурентоспро-
можного суб’єкта глобалізаційного розвитку. 

Широкомасштабна загарбницька війна Росії 
проти України призупинила реалізацію багатьох 
поточних реформ державного врядування та вер-
ховенства права в Україні. З 2016 року Україна 
розробляє та впроваджує реформи державного 
управління, щоб забезпечити його відповід-
ність стандартам ОЕСР та ЄС – Принципи дер-
жавного управління – як частину ширшого про-
цесу європейської інтеграції. SIGMA розробила 
Принципи державного управління в 2014 році, 
щоб підтримати посилений підхід Європейської 
Комісії до реформи державного управління в 
процесі розширення ЄС. Принципи ґрунтуються 
на рекомендаціях ОЕСР, діючій нормативно-
правовій базі ЄС та передовій практиці держав-
членів ОЕСР та ЄС [7]. 

Стратегія реформування державного управ-
ління до 2021 року та План заходів до неї про-
демонстрували гарну реалізацію: досягнуто 57% 
встановлених цільових показників. Основними 
пріоритетами за Стратегією реформування дер-
жавного управління на 2022-2025 роки стали: 
надання високоякісних державних послуг гро-
мадянам і бізнесу, розбудова професійної та 
політично нейтральної державної служби та 
створення ефективних і підзвітних державних 
інституцій [8-9].

Ефективність системи державного управління 
залежить від наявності успішно функціонуючих 
механізмів, які дозволяють забезпечити: скоор-
диноване, цілеспрямоване та дієве керівництво 
суспільними процесами держави; належний орга-
нізаційно-управлінський вплив на суспільний 
розвиток держави; реалізацію цілей та завдань 
державного управління – як загальних, так і пер-
соніфікованих, які необхідно вирішувати в кон-
кретних сферах суспільного життя. В системі дер-
жавного управління ефективність (у широкому 
сенсі) слід розглядати як комплексну характерис-
тику потенційних і реальних результатів функціо-
нування системи з урахуванням ступеня відповід-
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ності отриманих результатів цілям і завданням її 
розвитку. 

Ефективність державного управління не може 
відображати результати тільки в якомусь одному 
напрямку або аспекті (політичному, економіч-
ному, соціальному та ін.) Вона повинна розкри-
вати весь його багатоелементний зміст, все різно-
маніття процесів і явищ. Виходячи з різноманіття 
завдань державної політики, пов'язаних з управ-
лінням всередині країни, а також залежно від 
об'єкта та рівня управління, виділяють різні види 
ефективності державного управління: економічну 
політику, соціальну, екологічну, зовнішньоеконо-
мічну (рис. 1). 

Головний критерій соціальної ефективності 
державного управління – підвищення якості та 
рівня життя людини. виділяється також ефектив-
ність галузевого, регіонального і місцевого управ-
ління та самоврядування.

Одна з найвідоміших систем оцінок якості дер-
жавного управління – «Всесвітні індикатори дер-
жавного управління» (WGI – World Government 
Indicators) – була розроблена дослідницькою гру-
пою Світового банку під керівництвом Деніела 
Кауфманна наприкінці 1990-х років. У системі 
індикаторів Світового банку виділено шість само-

стійних індексів. Всі вони будуються на основі 
експертних оцінок, що дає можливість аналізу-
вати динаміку показників за окремими країнами, 
проводити міжкраїнні порівняння, виявляти коре-
ляції між індексами та показниками соціально-
економічного розвитку. Індекси Світового банку:

1. Право голосу та підзвітність (Voice and 
Accountability) оцінює зрілість політичної сис-
теми, дотримання політичних прав і громадян-
ських свобод, ступінь участі громадян у виборі 
політичного курсу та діяльності уряду.

 2. Політична стабільність та відсутність 
насильства (Political Stability and Absence of 
Violence) враховує ймовірність соціальних кон-
фліктів, політичної нестабільності, застосування 
насильства, включаючи військові дії, тероризм 
та інші види насильства. Цей індекс відображає 
можливість різких та негативних змін, зміни полі-
тичного курсу.

3. Ефективність уряду (Government 
Effectiveness) відображає якість державних 
послуг, рівень кваліфікації державних службовців 
та ступінь їхньої незалежності від політичного 
тиску, ефективність державної політики.

4. Якість регулювання (Regulatory Quality) 
говорить про величину адміністративних бар'єрів, 

ВИДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Економічна
відображає 

ефективність 
проведеної 
державою 

економічної 
політики, 

ефективність 
процесів і явищ 
(економічного 

зростання, 
використання 

ресурсів, 
приватизації, 
інвестицій, 

державного сектора 
економіки тощо)

Екологічна
пов'язана з 

використанням 
навколишньог
о середовища, 

реалізацією 
природоохоро
нних заходів

Соціальна
дозволяє 

визначити 
ефективність 

соціальної 
політики держави, 

вирішення 
соціальних 

проблем 
життєдіяльності 
суспільства, його 

різних груп і класів

Зовнішньоеконо
мічна

відображає 
взаємовигідне 

економічне 
співробітництво з 

державами на 
міжнародній 

арені, в 
міжнародному 
поділі праці, в 

області кредитно-
грошових 

відносин, при 
обміні новітніми 
технологіями і 

т.д.

Рис. 1. Види ефективності державного управління
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ступеня раціональності політики, що прово-
диться, обґрунтованості рівня контролю ринко-
вого сектора з боку держави.

5. Верховенство закону (Rule of Law) вимірює 
ступінь впевненості громадян та бізнесу у дотри-
манні прав власності та контрактних зобов'язань, 
об'єктивності, передбачуваності та дієвості націо-
нальної системи законодавства та правозастосу-
вання.

6. Контроль корупції (Control of Corruption) 
відображає поширеність корупції в системі управ-
ління та на політичному рівні, оцінює її вплив на 
розвиток бізнесу. Індекси WGI акумулюють дані 
десятків різних джерел, ґрунтуються на числен-
них опитуваннях компаній, експертів, урядових 
та неурядових організацій [10].

Багато глобальних індексів містять субіндекси, 
які показують результати роботи різних механіз-
мів публічного управління. Неурядова організація 
«Всесвітній економічний форум» з 2004 р. в рамках 
щорічної доповіді розраховує Індекс глобальної 
конкурентоспроможності (Global Competitiveness 
Index – GCI). Агрегатний індекс включає оцінки 
багатьох елементів, що характеризують економіч-
ний розвиток країн. Державне управління висту-
пає лише одним із них [11].

Інститут Світового банку розробив аль-
тернативний підхід до оцінки прогресу роз-
витку державного управління, виявивши так 
званий інтегральний показник державного управ-
ління (Governance Research Indicator Country 
Snapshot – GRICS). В рамках дослідження здій-

снюється оцінка якості державного управління 
за шістьма напрямками: облік думки населення 
та підзвітність державних органів, політична ста-
більність та відсутність насильства, ефективність 
роботи уряду, якість законодавства, верховенство 
закону, боротьба з корупцією. Показник GRICS 
дозволяє дати загальну оцінку стану державного 
управління у конкретній країні, проте не дозво-
ляє виявити конкретні аспекти правової бази чи 
практики діяльності державних органів, що при-
зводять до цих значень інтегральних показників.

До розвинутих країн застосовуються індекси 
стійкості державного управління (Sustaina-
ble Governance Indicators - SGI), що включають 
індекси якості політики, демократичних інститу-
тів і урядів (державного управління). Останній 
компонент також, як і в попередньому випадку, 
включає оцінку здібностей до керівництва 
(Steering Capability), а також оцінку підзвітності 
виконавчої влади (Executive Accountability). SGI- 
це набір із 147 детальних пунктів і двох агрего-
ваних індексів, які вимірюють якість демократії, 
ефективність політики та виконавче врядування в 
41 державі-члені ОЕСР та ЄС [13].

У 2017 році за підтримки Оксфордського уні-
верситету, Інституту урядування та публічної 
служби Великобританії, Фонду відкритого сус-
пільства було розроблено та апробовано як пілот-
ний проект Міжнародний індекс ефективності 
державної служби (The International Civil Service 
Effectiveness - InCiSE). InCiSEє першим комп-
лексним індексом міжнародних показників ефек-

Таблиця 1
Лідери країн за рейтингом GRICS в 2021 році [12]

Рейтинг Країна

Облік 
думки 

населення 
та під-

звітність 
державних 

органів

Політична 
стабіль-
ність та 

відсутність 
насильства

Ефектив-
ність роботи 

уряду
Якість зако-

нодавства
Верховенство 

закону
Боротьба 
з коруп-

цією

1 Фінляндія 97,16 97,16 100 98,56 99,05 98,09
2 Сінгапур 52,13 95,73 99,52 100 95,26 96,65
3 Данія 99,53 78,20 99,04 97,61 98,58 100
4 Швеція 99,05 90,52 98,56 99,04 99,53 99,04
5 Норвегія 100 94,7 98,09 94,74 100 98,56
6 Швейцарія 98,58 97,63 97,61 94,26 96,68 97,61
7 Канада 95,26 83,89 97,13 95,22 94,79 95,22
8 Нідерланди 96,68 89,57 96,65 96,65 97,16 96,17
9 Нова  

Зеландія
98,1 98,58 96,17 98,09 98,1 99,52

10 Гонконг 69,19 74,41 95,69 99, 52 91 92,34
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тивності державної служби. Його метою є оцінка 
ефективності центральних державних служб у 
всьому світі. Індекс зосереджений на державній 
службі центрального уряду, а не на державній 
службі в цілому. З 2010 р. інститут якості дер-
жавного управління Гетеборгського університету 
розраховує Європейський індекс якості держу-
правління (The European Quality of Government 
Index – EQI). Особливість цього індексу полягає 
в тому, що він визначається на субнаціональному 
(регіональному) рівні для країн Європейського 
Союзу [14-15].

Виходячи з різних результатів за оцінками 
державного управління у глобальному вимірі 
та євроінтеграційних показниках, можна сфор-
мувати локальний (національний) підхід щодо 
трансформації відповідних механізмів держав-
ного управління, визначаючи саме ті напрями, які 
потребують негайного впровадження чи розвитку 
в сучасних умовах в Україні.

Висновки. Вже сформоване ефективне вря-
дування в Україні потребує подальших кроків у 
реалізації державного управління на всіх рівня, 
також і під час війни.

Формування потужного інституційного 
механізму дозволить країні рухатися за курсом 
інтеграції в ЄС відповідно до Принципів дер-
жавного управління, вимагатиме реформ стра-
тегічного планування та розробки політики, 
що керуватиметься та координуватиметься з 
центральних органів уряду, оптимізуючи орга-
нізацію державного управління, стимулюючи 
модернізацію державної служби та створю-
ючи надійні систем доброчесності державного  
сектору. 

Ефективність механізмів державного управ-
ління зможе і надалі відслідковуватися через 
розумне, підзвітне та прозоре управління держав-
ними фінансами, а також управління закупівлями 
та інфраструктурою.

Список літератури:
1. Пашуля Г.Я. Глобалізація як явище, що впливає на формування нового типу держави. Науковий 

вісник.  2011. № 2. С. 22-31.
2. Войтович Р.В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний 

аналіз): монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.М.Князєва. Київ: Вид-во НАДУ, 2007. 680 с.
3. Войтович Р. В., Солоха М. Т., Бондаренко Г. І. Глобалізаційні процеси в сучасному світі: навч.-метод. 

матеріали. Київ: НАДУ, 2013. 52 с.
4. Детермінанти розвитку публічного управління та адміністрування в Україні: колективна моногра-

фія /за заг. ред. Н.С. Орлової. Київ: ВД «Освіта України», 2020. 262 с.
5. Купрійчук В. М., Венцель В.Т. Соціальна функція держави та особливості її реалізації в умовах сучас-

них глобалізаційних викликів. Ефективність державного управління. 2019. Вип. 3(60). №1. C.103-115.
6. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: указ Президента України від 30 вересня 

2019 року № 722/2019. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text 
(дата звернення 24.11.2022).

7. Принципи державного управління. ОЕСР. URL: https://sigmaweb.org/publications/Principles-of- Pub-
lic-Administration-2017-edition-ENG.pdf (дата звернення 24.11.2022).

8. Стратегія реформування державного управління в Україні на період до 2021 року. URL: https://www.
kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reform%20office/01_strategy_ukr.pdf (дата звернення 24.11.2022).

9. Стратегія реформування державного управління в Україні на 2022-2025 роки. URL:  https://www.kmu.
gov.ua/storage/app/sites/1/reforms/pars-2022-2025-eng.pdf (дата звернення 24.11.2022).

10. Worldwide Governance Indicators. URL: https://info.worldbank.org/governance/wgi/ (дата звернення 
24.11.2022).

11. Global Competitiveness Report. World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/reports/
the-global-competitiveness-report-2020/ (дата звернення 24.11.2022).

12. GRICS stands for Governance Research Indicator Country Snapshot.  World Bank Institute. URL: https://
web.worldbank.org/ (дата звернення 24.11.2022).

13. Sustainable Governance Indicators. URL: https://www.sgi-network.org (дата звернення 24.11.2022).
14. The International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index: Technical Report. InCiSE, 2021. 98 p.
15. The European Quality of Government Index. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/regional_

policy/information-sources/maps/quality-of-government_en?etrans=it (дата звернення 24.11.2022).



Том 33 (72) № 5 202294

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

Sychenko V.V., Lukashuk M.V. TRANSFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION  
IN GLOBAL AND EUROPEAN INTEGRATION DIMENSIONS

The article proves that the process of public administration in Ukraine is in the stage of constant 
transformation and adaptation to the modern state of war and the course of European integration. The 
purpose of the article is to determine the transformation mechanisms of public administration in the process 
of European integration and global challenges to improve the effectiveness of the implementation of the state 
strategy of Ukraine. The key advantages of consistent European integration for Ukraine are highlighted). 
It is substantiated that the transformation of government management mechanisms is aimed at the need 
to find a balance between national and world (global) interests, which should ensure the strengthening of 
statehood. According to the tasks of state policy related to management within the country, the object and the 
level of management, the types of effectiveness of government management (economic policy, social policy, 
environmental policy, foreign economic policy) are distinguished. The main criterion for the social efficiency 
of state administration is the improvement of the quality and standard of human life. the effectiveness of 
branch, regional and local management and self-government is also highlighted. Based on the generalization 
of methodological approaches to the assessment of the quality of public administration (World Government 
Indicators, Global Competitiveness Index, Governance Research Indicator Country Snapshot, Sustainable 
Governance Indicators. The International Civil Service Effectiveness, The European Quality of Government 
Index) a local (national) approach to transformation was formed relevant mechanisms of state administration, 
identifying exactly those areas that require immediate implementation or development in modern conditions 
in Ukraine.

Key words: public administration, European integration, transformation, reformation, efficiency
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 
ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто теоретичні основи формування та реалізації системи партисипа-
тивної демократії в Україні. Здійснено історичний аналіз виникненя та поширення ідей пар-
тисипативної демократії у світі. Розглянуто характеристики та прояви партисипативної 
демократії, що відрізняють її від репрезентативної демократії. Спираючись на дослідження 
вітчизняних науковців, розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку партисипативної 
демократії в Україні. Зокрема, розглянуто необхідність систематизації законодавства у 
сфері місцевого самоврядування з метою кодифікації у ньому інструментів партисипативної 
демократії. Досліджено вплив правової освіти суб’єктів виборчого процесу з метою ство-
рення шкіл по підготовці та проведенню виборів. Проаналізовано цифрову партисипацію на 
місцевому рівні, як новий підхід до реалізації участі громадян в управлінні та функціонуванні 
об’єднаних територіальних громад. Здійснено спробу розглянути процес публічного управ-
ління як результат комплексної взаємодії між суб’єктами місцевого самоврядування. Надано 
пропозиції щодо форм та інструментів розвитку партисипативної демократії, в тому 
числі, інноваційних для залучення громадян до суспільно-політичного життя на місцевому 
рівні. Досліджено поширену закордоном, а особливо в Західній Європі, тенденцію повсюдного 
впровадження референдумів у практику державного управління. Здійснено аналіз проблеми 
співвідношення представницької та безпосередньої демократії для їх максимальної ефектив-
ності в рамках суспільних відносин. Надано оцінку національного законодавства європейських 
країн щодо участі громадян та позитивних практик, які там існують. Розглянуто перспек-
тиви партисипативного управління як напряму управління в різних галузях діяльності.

Ключові слова: партисипативна демократія, безпосередня демократія, репрезентативна 
демократія, місцеве самоврядування, громадянське суспільство, політичні права, референ-
дум, місцеві вибори, виборчий процес.

Постановка проблеми. Партисипативна 
демократія найбільш наближена до уявлень про 
демократію як владу народу, що здійснюється без-
посередньо без посередників. Теоретичні основи 
набули поширення у другій половині ХХ ст. через 
критику репрезентативної демократії. При цьому, 
партисипативну демократію розуміють як універ-
сальний принцип організації будь-якої сфери сус-
пільного життя. Головною характеристикою пар-
тисипативної демократії слугує активна суспільна 
партисипація, тобто участь громадян у форму-
ванні, виробленні та реалізації суспільно важли-
вих рішень в тому числі політичному управлінні 
як на місцевому, так і на державному рівні.

Однак, не можна будь-який прояв політичної 
участі громадян сприймати як прояв партисипа-
тивної демократії, адже більшість таких проявів, 
насправді, є елементами репрезентативної демокра-
тії. Основою безпосередньої демократії є уявлення 
про здатність людей не лише брати участь у виборах 
чи референдумах, а бути частиною політичного про-

цесу, тобто приймати участь у підготовці, прийнятті 
та впровадженні владних рішень. Основою партиси-
пативної теорії демократії є твердження, що людина 
істота раціональна, а отже здатна свідомо приймати 
розумні рішення. В той же час, ірраціональність та 
пасивність громадян у політичній сфері прихиль-
ники даної теорії пояснюють не достатньою осві-
тою та відсутністю рівних можливостей для участі 
у політиці. Виходячи з цього, політична просвіта та 
соціалізація громадян є дієвими інструментами для 
залучення громадян до безпосередньої демократії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 
формування та реалізації системи партисипативної 
демократії в Україні прикута увага вітчизняного 
наукового співтовариства. Проблема знайшла своє 
відображення у дослідженнях О. Батанова, В. Крав-
ченко, Х. Приходько, Ю. Хромової, Л. Костецької, 
Л. Антонової, В. Антонова, Л. Нікітенко, І. Шумляє-
вої, О. Карпенко, О. Левченко, С. Сакалош, Я. Богів, 
В. Толкованова, І. Лопушинського, В. Кириченко, 
А. Пехник, І. Корж, В. Семяновського.
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Постановка завдання. Мета статті – розгля-
нути теоретичні основи формування та реалізації 
системи партисипативної демократії в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Теорія партисипативної демократії в історичному 
вимірі спирається на реформістські концепції 
неолібералів та соціал-демократів. Прибічники 
теорії демократії участі схиляються до інститу-
тів і цінностей ліберально-демократичної моделі 
суспільства та заперечують теорії плюралістичної 
й елітарної демократій. Вони вбачають завдання 
партисипативної демократії як досягнення дієвої 
свободи та рівності на противагу іншим лібе-
рально-демократичним концепціям, що декла-
рують дещо подібне. Окрім того, вони ведуть 
активний пошук каналів ефективного залучення 
громадян до процесу прийняття управлінських 
рішень та відкидають погляди про нездатність 
людей до конструктивних політичних дій. Суть 
теорії полягає у поверненні до класичних ідеа-
лів демократії, а саме: активної участі громадян 
у напрацюванні та затвердженні рішень, які сто-
суються основних аспектів суспільного життя. 
Демократія розглядається як універсальний прин-
цип організації будь-якої сфери життя громадян та 
державної влади, а тому має розповсюджуватися 
не лише на політичне життя та процедури фор-
мування владних інститутів, а також і на еконо-
міку, освіту, сімейні відносини тощо. Згідно даної 
теорії не існує сфер життя, які би не торкалися 
політики, а тому всі вони повинні знаходитись в 
межах демократичного політичного процесу.

У статті буде розглянуто історичний аспект та 
сучасний стан формування та реалізації системи 
партисипативної демократії в Україні з привязкою 
до робіт вітчизняних науковців, які вже дослі-
джували цю тему. Так, О.Батанов, В.Кравченко та 
Х.Приходько [1] вважають, що у сучасних реаліях 
особливо актуальним є здійснення систематиза-
ції законодавства про місцеве самоврядування, 
зокрема, в сфері муніципальної партисипативної 
демократії, шляхом кодифікації, де один з пріори-
тетних розділів слід присвятити муніципальній 
демократії, її принципам, формам і процедурам.

Нинішня ситуація у сфері організації та про-
ведення демократичних виборів в Україні обумов-
лена активізацією громадянського суспільства та 
євроінтеграційних процесів. Однак, в той же час, 
потребує вдосконалення державне регулювання 
виборчого процесу, в тому числі: модифікувати 
виборче законодавство до вимог ЄС, гарантувати 
реалізацію виборчих прав і свобод всіх суб’єктів 
виборчого процесу, забезпечити прозорість фор-

мування та використання коштів виборчих фон-
дів партій/кандидатів, підвищити рівень право-
вої освіти суб’єктів виборчого процесу, змінити 
порядок формування виборчих комісій. Окре-
мим пунктом слід виділити організацію право-
вої освіти суб’єктів виборчого процесу, адже за 
рівнем впливу на ефективність залучення грома-
дян до виборчого процесу це визнчальний аспект 
проведення виборів. Для організації такої освіти 
Ю.Хромова [2] пропонує запровадити “школи з 
підготовки і проведення виборів”. Метою діяль-
ності таких шкіл має стати допомога виборцям, 
виборчим комісіям, партіям/кандидатам (всім 
суб’єктам виборчого процесу) в отриманні необ-
хідних знань із питань здійснення вільного, про-
зорого та демократичного волевиявлення народу 
щодо формування представницьких органів 
державної та місцевої влади. Результатом ство-
рення такої школи буде підвищення рівня право-
вої освіти суб’єктів виборчого процесу, їхнього 
професіоналізму з питань організації та порядку 
проведення виборів, здатності компетентно реа-
гувати на зміни виборчого законодавства. Якщо 
розглядати вибори як елемент управління на дер-
жавному чи місцевому рівні то ефективність без-
посередньої участі громадян, внаслідок запрова-
дження таких шкіл, повинна зрости. 

У демократичному суспільстві вибори є одним 
із основних елементів демократії, її ключовим 
інститутом, адже дає можливість контролювати 
владні інститути, реалізувати політичні права 
громадян. Тому Л.Костецька [3] зазначає, що 
суттєвого значення набуває приведення всього 
українського виборчого законодавства та прак-
тики проведення виборів у відповідність із між-
народними стандартами, які закріплені, зокрема, 
в документах Ради Європи, ОБСЄ, Європейської 
комісії за демократію через право Ради Європи 
(Венеціанської комісії) та Бюро демократичних 
інститутів та прав людини ОБСЄ. При цьому, вра-
хування практики країн з високим рівнем демо-
кратії участі підвищує можливості для її розвитку 
в Україні.

З організаційно-правової точки зору на сьогодні 
існує низка розбіжностей у діючому законодавстві, 
що є результатом проведення повномасштабних 
реформ у країні, які одночасно торкаються різних 
сфер суспільного життя. Організація виборчого 
процесу одна зі сфер, яка особливо вразлива від 
втручання з боку органів влади різних рівнів, що 
спричинено недосконалістю практики покарання 
за зловживання своїм службовим становищем в 
умовах проведення виборів та втручання у вибор-
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чий процес загалом. Л.Антонова та В.Антонов [4] 
пропонують досліджувати неготовність долати 
проблеми політичного характеру: недоброчес-
ність політичних партій та діячів, маніпулювання 
громадською свідомістю тощо. Виборчий кодекс 
як базовий законодавчий документ безперечно є 
прогресивним, однак йому притаманні недоліки 
через те, що реформування адміністративно-тери-
торіального устрою в Україні не завершено. Про-
блема полягає в тому, що процес виборів супро-
воджується нерозумінням громадянами, оскільки 
сучасна модель виборчої системи для багатьох 
досить складна для сприйняття.

Порівнюючи представницьку демократію з 
партисипативною, приходимо до висновку, що 
остання дає більше можливостей для вираження 
волі та інтересів місцевого населення, забезпе-
чує подолання політичного відчуження громадян, 
сприяє розвитку суспільної активності громади, 
а також забезпечує контроль за органами місце-
вого самоврядування та їх посадовими особами. 
Головною відмінною ознакою та перевагою пар-
тисипативної демократії Л.Нікітенко [5] визначає 
те, що участь особи в суспільних процесах є саме 
безпосередньою, тобто член громади бере участь 
в управлінні громадою не через когось, а сам, осо-
бисто. До відмінностей партисипативної демокра-
тії від представницької також можна віднести й те, 
що участь у вирішенні питань місцевого значення 
у цьому разі передбачає, насамперед, ініціативу з 
боку членів громади.

Функціонування партисипативного механізму 
в системі публічного управління спирається на 
активізацію членів територіальної громади, що, в 
свою чергу, повинно базуватися на певних прин-
ципах їх діяльності, а саме: 

• компетентність - реалізація власних прав на 
участь в управлінні, саме в тій сфері, де громадя-
нин має спеціалізовані знання та досвід; 

• самостійність – усвідомлений вибір форми 
участі під час вирішення місцевих справ; 

• відповідальність - члени територіальних гро-
мад мають дотримуватись усталених норм щодо 
участі в публічному управлінні; 

• реальність - врахування всіх необхідних умов, 
за наявності яких є можливість вирішити питання 
місцевого значення. 

Враховуючи напрацювання країн ЄС щодо 
участі громадян в місцевому управлінському 
житті, зміщення наголосу з односпрямова-
ного функціонального підходу до інтеракції 
І.Шумляєва [6] пропонує розглядати процес 
публічного управління в Україні як результат 

комплексної взаємодії між суб’єктами місцевого 
самоврядування, що повинно бути відображено 
у новій редакції Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», а в майбутньому у 
відповідному узагальненому законодавчому акті з 
питань місцевого самоврядування.

Формування та реалізація політики цифрової 
партисипації на місцевому рівні є новим підхо-
дом до реалізації участі громадян в управлінні 
та функціонуванні об’єднаних територіальних 
громад. Зазначений підхід дозволяє оперативно 
реагувати на глобальні та локальні виклики, що 
виникають у суспільстві, а також зберігає інди-
відуальну особливість території відповідно до 
стану та особливостей її розвитку. О.Карпенко, 
О.Левченко, С.Сакалош [7] обґрунтовують, що 
використання інструментів цифрової демократії 
на регіональному чи місцевому рівнях потребує 
врахування не лише поточного стану демократич-
них процесів, довіри до існуючих владних інсти-
туцій та досягнення певного рівня інформатиза-
ції органів влади, а також готовності до взаємодії 
влади та громадян за умови належної цифрової 
партисипації, цифрових трансформацій, впрова-
дження цифрових технологій та наявності належ-
них цифрових компетенцій.

В сучасному світі реалізувати «народний суве-
ренітет» через механізми парстисипативної демо-
кратії можна за допомогою простих та доступних 
засобів. Інструментами партисипативної демокра-
тії виступають референдуми, вибори, відкликання 
обраних представників, збори, правотворчі ініціа-
тиви, звернення громадян, мітинги, демонстрації, 
походи, пікетування тощо. Я.Богів [8] відзначає, 
що особливістю вищезазначених способів народ-
ного волевиявлення є те, що вони передбачають 
можливість висловитись не лише всьому сус-
пільству чи його більшості, а дають змогу брати 
участь в управлінні державою кожному громадя-
нину, за умови, що він володіє достатнім рівнем 
правосвідомості.

Розвиток різних форм та інструментів парти-
сипативної демократії, в тому числі інноваційних, 
важливий для найширшого залучення громадян до 
суспільно-політичного життя на місцевому рівні. 
Цієї мети можна досягти шляхом реформування 
вітчизняної законодавчої бази, з урахуванням 
вивчення, узагальнення та запозичення кращих 
практик із зарубіжного досвіду, а для цього необ-
хідно розвивати співробітництво з іншими краї-
нами та міжнародними організаціями, які мають 
значний досвід у галузі розвитку партисипативної 
демократії на місцевому рівні, зокрема з Радою 
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Європи. В. Толкованов [9] відзначає унікальну та 
єдину в Європі правову базу Ради Європи у галузі 
місцевої та регіональної демократії, що містить 
все необхідне для розвитку партисипативної 
демократії, а саме:

• Європейської Хартія місцевого самовряду-
вання; 

• Європейська Конвенція щодо транскордон-
ного співробітництва між територіальними вла-
дами або громадами;

• Європейська Хартія міст; 
• Європейська Хартія щодо участі молоді у 

суспільно-політичному житті на місцевому та 
регіональному рівнях; 

• Європейська Стратегія інновацій та доброго 
врядування на місцевому рівні;

• інші рекомендації Комітету Міністрів, Парла-
ментської Асамблеї та Конгресу місцевих та регі-
ональних влад Ради Європи.

На міжнародному, передусім європейському, 
рівні спостергіється тенденція до найширшого 
впровадження референдумів у практику держав-
ного управління. Навіть Велика Британія, з її кон-
цепцією «верховенства парламенту», дедалі час-
тіше звертається до референдуму як інструменту 
легітимації важливих рішень. Вочевидь, саме 
тому ідеї прямої демократії набувають ширшого 
поширення та втілення, а доктринальні розробки 
фахівців прямої демократії, котрі кілька деся-
тирічь тому здавалися не реальними, нині стали 
частиною національного конституційного зако-
нодавства багатьох країн. І.Лопушинський [10] 
вважає, що на сучасному етапі Україні необхідні 
дієві закони, що враховували б не лише відповідні 
стандарти Ради Європи і кращі вітчизняні та зару-
біжні практики, а й створили належний правовий 
інструментарій для безпосередньої реалізації як 
громадянами України, так і територіальними гро-
мадами своєї публічної влади. Саме тому, з огляду 
на закріплення у Конституції України євроінте-
граційного шляху України, на сьогоднішній день 
надзвичайно актуальним завданням парламенту 
є ухвалення нової дієвої законодавчої бази для 
функціонування в Україні референдумів як меха-
нізму реалізації ідеї народного суверенітету. 

Референдум у країнах з усталеними демо-
кратичними традиціями, зокрема у Швейцарії, є 
дієвим механізмом впливу громадськості на виро-
блення державної політики. Не можна змішувати 
або ототожнювати терміни «вибори» та «рефе-
рендум» тому, що їх відмінність полягає в об’єкті 
волевиявлення виборців. У період після Другої 
світової війни та завершення деколонізації світу 

референдум постає загальновизнаним, універ-
сальним інститутом безпосередньої демократії та 
фіксується в конституціях більшості держав світу, 
в тому числі в 36 із 42 держав континентальної 
Європи. В.Кириченко [11] зауважив, що референ-
дум виконує в суспільстві не лише функцію при-
йняття рішення, а також є способом формування 
громадської думки, формою реалізації політичних 
прав громадян та широко використовується навіть 
у демократичній державі як противага представ-
ницькій демократії, однак лише з дотриманням 
певних умов. Перш за все питання, які виносяться 
на референдум, повинні бути доступними для 
розуміння пересічному виборцю, до оголошення 
референдуму необхідно провести суспільне 
обговорення питань, що виноситься на розгляд, 
зокрема, у засобах масової інформації. Лише за 
таких умов референдум дасть можливість вибор-
цям проявити свою думку та убезпечить від полі-
тичних маніпуляцій з боку влади чи опозиції.

Безпосередня форма здійснення народо-
владдя – це пряме владне волевиявлення народу, 
що несе за собою юридичні наслідки щодо сус-
пільно важливих питань у формах, при цьому 
гарантуються та забезпечуються державою і не 
суперечать правовому полю. А.Пехник [12] вба-
чає основну проблему співвідношення представ-
ницької та безпосередньої демократії у визначенні 
обсягу безпосередньої демократії, необхідного в 
системі місцевого самоврядування в сполученні 
з представницькою демократією. З розвитком 
новітніх технологій цей обсяг можна було би бути 
суттєво збільшити. Певні інститути безпосеред-
ньої демократії, наприклад, місцеві референдуми 
та загальні збори громадян за місцем проживання, 
невиправдано рідко використовуються. В той же 
час інші, такі як обговорення проектів рішень 
органів місцевого самоврядування, народна пра-
вотворча ініціатива взагалі не використовуються. 
Отже, вищезазначені інструменти місцевої демо-
кратії є взаємозалежними, доповнюють одне 
одного та виступають єдиним цілим при аналізі 
системи місцевої демократії, пов’язаної з волеви-
явленням громадян.

Діючі європейські норми та принципи сто-
суються лише дозволу, сприяння та підтримки 
участі громадян, але не її нав’язування. Необ-
хідно відзначити, що національне законодав-
ство щодо участі громадян переважної більшості 
європейських країн є загалом слабким. Пози-
тивні напрацювання, які відзначає Рада Європи, 
як правило, повязані з ініціативами та експери-
ментами органів місцевого самоврядування та 
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дуже рідко вони відображені в діючій законодав-
чій базі. В той же час, в Україні нормативно-пра-
вову базу щодо участі громадян можна вважати 
розвиненою, хоча її реалізація з боку органів 
влади могла бути кращою. І.Корж [13] вбачає, 
що це є свідченням того, що чинна нормативно-
правова база не є ідеальною та визначає те, що 
відправною точкою для будь-якого обговорення 
щодо покращення чинної нормативно-правої 
бази має бути її ретельний критичний розгляд її 
регулювання питань як в цілому, так і в частині її 
практичного застосування.

Кожна активна особистість керується не лише 
прагненням до задоволення первинних потреб, 
а й устремлінням забезпечити потреби вищого 
порядку. Наприклад, прагнення брати участь у 
прийнятті рішень, визначенні перспектив розви-
тку громади, здійсненні успішної управлінської 
діяльності на місцевому рівні. Партисипативне 
управління базується на визнанні взаємних інтер-
есів усіх членів громади, сприяє інтеграції їх 
інтересів та посиленню зацікавленості учасників 
у результатах взаємодії, а також може існувати в 
різних формах. Кожна форма партисипативного 
управління може бути реалізована окремо. Однак, 
оптимальний результат вони досягають лише 
разом, що забезпечується досягненням ефекту 
синергії. Партисипативне управління, на думку 
В. Семяновського [14], є одним з найперспектив-
ніших напрямів сучасного управління у різних 
галузях суспільної діяльності, адже дозволяє най-
краще розкрити творчий та кадровий потенціал 
учасників організації, підвищити їх мотивацію, 
збільшити ефективність їх діяльності.

Висновки. Партисипативна демократія для 
прийняття рішень на рівні територіальних гро-
мад є найбільш прогресивним засобом, адже 
дає можливість врахувати не лише думку біль-
шості, але й думку певної групи населення 
чи, навіть, окремого громадянина. Окрім того, 
перевагою інструментів партисипативної демо-
кратії слід вважати, що ініціатива виходить від 
громадян чи їх груп, а отже рішення прийняті 
у такий спосіб містять менше елементів при-
мусу. Співідношення між інструментами пар-
тисипативної та репрезентативної демократії 
на певному рівні управління дозволяє сфор-
мувати найбільш ефективну на налаштовану 
на потреби окремого громадянина систему 
управління. Проте, необхідно враховувати, 
що країни Західної Європи, які мають значно 
більший досвід у питаннях розвитку партиси-
пативної демократії, не сформували власного 
ефективного законодавства у цій сфері, а спи-
раються на законодавчу базу Ради Європи. При 
цьому, еєвропейські стандарти і норми частіше 
носять характер відкритих можливостей, а не 
зобов'язань. У світі все більшої популярності 
набувають референдуми як одна із форм парти-
сипативної демократії. В той же час, Україна не 
має дієвого механізму застосування референ-
думів як на загальножержавному, так і на міс-
цевому рівні. У зв'язку з вищеперерахованим 
Україна потребує подальшого розвитку інсти-
тутів партисипативної демократії з урахуван-
ням досвіду країн з розвиненою демократією, 
але не лише у законодавчій площині, а й сфері 
практичного застосування.
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Frosiniak R.V. THEORETICAL BASICS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION  
OF THE PARTICIPATORY DEMOCRACY SYSTEM IN UKRAINE

The article examines theoretical basics of formation and implementation of the participatory democracy 
system in Ukraine. A historical analysis of the emergence and spread of the participatory democracy ideas in 
the world was carried out. The characteristics and features of participatory democracy, which distinguish it 
from representative democracy, are considered. The current state and problems of the participatory democracy 
development in Ukraine are considered, based on the research of domestic scientists. In particular, the need 
to systematize legislation in the field of local self-government is considered aiming to codify the participatory 
democracy tools. The influence of legal education of the election process subjects was studied with the aim of 
creating schools for the preparation and conduct of elections. Digital participation at the local level is analyzed 
as a new approach to the implementation of citizen participation in the management and functioning of united 
territorial communities. An attempt was made to consider the process of public management as a result of 
complex interaction between subjects of local self-government. Proposals regarding forms and tools for the 
participatory democracy development, including innovative ones for involving citizens in social and political 
life at the local level, are provided. The trend of widespread implementation of referendums in the practice of 
state administration, which is popular abroad, and especially in Western Europe, was studied. The analysis 
of the problem of the correlation of representative and direct democracy for maximum efficiency regarding 
social relations was carried out. An assessment of the national legislation of European countries regarding 
citizen participation and the positive practices that exist there was provided. Possibilities of participatory 
management as a direction of management in various fields of activity are considered.

Key words: participatory democracy, direct democracy, representative democracy, local self-government, 
civil society, political rights, referendum, local elections, electoral process.
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СТАН, ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА РІВНЯ 
ІННОВАЦІЙ ЯК ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ 

Дослідження публічного маркетингу є особливо важливим для країн із перехідною економі-
кою, адже досвід його використання у державах з високим економічним розвитком залиша-
ється високим.

У статті аналізуються 12 країн із перехідною економікою, а саме: Україна, Казахстан, 
Узбекистан, Білорусь, Молдова, Сербія, Македонія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Киргиз-
стан, Російська Федерація та Грузія.

Демократична політична культура та інноваційна діяльність в певній країні впливають 
на проведення публічного маркетингу. Адже, шляхом до успіху проведення публічного марке-
тингу є не лише врахування думки громадян, але й пряме залучення громадян до вирішення та 
задоволення власних потреб і проблем, а при демократичному політичному режимі це мало 
б досягатись якнайповніше. А, застосовуючи інновації в сфері технологій, публічні суб’єкти 
маркетингової діяльності можуть швидше та точніше доносити певні рішення до громадян. 

У статті проаналізовано, що стан політичної культури та рівня інновацій у досліджу-
ваних країнах є низьким. Таким чином, необхідно вирішити ряд проблем для того, щоб покра-
щити стан цих факторів. 

Низький рівень політичної культури у досліджуваних країнах означає найперше те, що 
населення країн віддає перевагу правлінню певного сильного лідера, котрий в принципі обхо-
дить легітимні президентські вибори та зазвичай залишається при владі; спостерігається 
висока пасивність громадян у державі. Низький рівень підтримки стабільної, функціоную-
чої демократії у країнах є також однією із проблем, що необхідно вирішити для того, щоб 
загальний показник політичної культури зріс.

Щодо ж до рівня інновацій, то у науковій статті було виокремлено 5 основних проблем, з 
котрими стикаються досліджувані країні у цій сфері, а саме: проблеми із глобальними корпо-
ративними інвесторами в НДДКР; низький рейтинг провідних університетів QS; слабкий роз-
виток кластерів; низький рівень енергопродуктивності; нечисленна кількість класів товарів 
і послуг, зазначених у заявках на резидентні торгові марки. У науковій статті також запро-
поновано способи вирішення даних проблем.

Ключові слова: публічний маркетинг, політична культура, рівень інновацій, перехідна еко-
номіка, фактори впливу.

Постановка проблеми. Дослідження публіч-
ного маркетингу є особливо важливим для країн 
із перехідною економікою, адже досвід його вико-
ристання у державах з високим економічним роз-
витком залишається високим. Однак, вивчення 
публічного маркетингу залишається доволі новим 
для вітчизняної науки. І, на жаль, ґрунтовних 
досліджень факторів, що впливають на діяльність 
публічного маркетингу серед вітчизняних науков-
ців є вкрай мало, існує лише одна наукова публі-
кація на цю тему за 2021 рік. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням і застосуванням публічного марке-
тингу у світі почали займатися наприкінці 1990-х 
років. На початку на тему публічного маркетингу 
з'являлися наукові статті таких авторів, як Ф. Кот-

лер, Дж. Маділл, К. Уолш, П. Батлер і Н. Коллінз. 
На даний час, в Україні сам термін «публічний 
маркетинг» залишається ще маловживаним. Зна-
чний внесок у дослідження поняття «публічний 
маркетинг» зробили такі українські вчені, як: 
К. Романенко, Е. Ромат, А.О. Гавриш-Мусафір, 
І.А. Гриджук та В. Шатун [1, с.156]. Проте, доне-
давна не було наукових праць на тему виявлення, 
дослідження та аналізу факторів, що вплива-
ють на впровадження публічного маркетингу. 
В Україні лише у 2021 році О. Угоднікова опублі-
кувала наукову статтю під назвою «Впровадження 
публічних маркетингових механізмів: зовнішні та 
внутрішні фактори впливу» [2]. Тобто, саме дослі-
дження публічного маркетингу є досить новим 
явищем, зокрема в Україні. 
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Формулювання цілей статті. Завданням 
статті є дослідити стан та запропонувати варіанти 
покращення політичної культури та рівня іннова-
цій у країнах із перехідною економікою.

Виклад основного матеріалу. Демократична 
політична культура та інноваційна діяльність в 
країні впливають на проведення публічного мар-
кетингу. Адже, шляхом до успіху проведення 
публічного маркетингу є не лише врахування 
думки громадян, але й пряме залучення грома-
дян до вирішення та задоволення власних потреб 
і проблем, а при демократичному політичному 
режимі це мало б досягатись якнайповніше. 
Власне, рівень підтримки демократичного полі-
тичного режиму правління серед громадян; визна-
чення частки тих осіб у країні, котрі вірять, що 
демократія сприяє досягненню кращим економіч-
ним результатам і т.д. описує показник «демокра-
тична політична культура». Якщо ж колись певне 
публічне маркетингове рішення ефективно було 
доносити до громадян за допомогою преси, то із 
виникненням та поширенням Інтернету ефектив-
нішою є комунікація з громадянами у соціальних 
мережах, через мікротаргетингову, контекстну 
рекламу тощо. Так, застосовуючи інновації в 
сфері технологій, публічні суб’єкти маркетинго-
вої діяльності можуть швидше та точніше доно-
сити певні рішення до громадян. 

У цьому дослідженні аналізуються транзи-
тивні країни, котрі знаходяться в межах Європи, 
відтак країни із перехідною економікою інших 
континентів розглядатись не будуть. На даний час, 

більшість транзитивних країн є членами Євро-
пейського союзу. Є достатні причини вважати, що 
країни Центральної та Східної Європи, котрі нале-
жать до ЄС,  можна сміливо зараховувати до країн 
із ринковою економікою. Таким чином, у статті 
аналізуються 12 країн із перехідною економікою, 
а саме: Казахстан, Узбекистан, Білорусь, Україна, 
Молдова, Сербія, Македонія, Албанія, Боснія і 
Герцеговина, Киргизстан, Російська Федерація, та 
Грузія.

Найперше, усі країни світу, для котрих були 
розраховані індекси інновацій, політичної куль-
тури розподілимо на два кластери, використову-
ючи програмне забезпечення SPSS (рис.1).

До першого кластеру увійшло 74 країни, а до 
другого – 28. Проаналізувавши два кластера стає 
зрозуміло, що перший кластер можна назвати 
кластером здебільшого бідних країн світу, в той 
час, як другий – кластер здебільшого багатих 
країн світу. Так, середній обсяг ВВП першого 
кластеру складає 201 млрд. 816 млн. $, а другого – 
2 трлн 219 млрд. $. 

Далі, визначимо середній рівень політичної 
культури та рівень інновацій у двох кластерах. 
Так, політична культура в країнах із перехід-
ною економікою здебільшого знаходиться нижче 
середнього рівня даного показника у 1-му клас-
тері. І, лише політична культура Албанії, знахо-
диться дещо вище загального середнього рівня у 
1-му кластері (рис.2).

Рівень інновацій в країнах із перехідною еко-
номікою здебільшого знаходиться вище серед-

 

Рис. 1. Кластеризація країн 
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нього рівня даного показника у 1-му кластері. Так, 
лише рівень інновацій в Узбекистані та Киргизь-
кій Республіці знаходиться дещо нижче загаль-
ного середнього рівня у 1-му кластері (рис.3). 

Низький рівень політичної культури у країнах 
означає те, що ступінь підтримки демократичного 
правління у цих державах є низьким. Також, насе-
лення країн віддає перевагу правлінню певного 
сильного лідера, котрий в принципі обходить легі-
тимні президентські вибори та зазвичай залиша-
ється при владі. Підтримка стабільної, функціону-
ючої демократії у країнах із низьким показником 
політичної культури є також малою. Тобто, тут фак-
тично йдеться про дві речі: по-першу, не достатнє 
розуміння серед населення що таке «демократія» 
та чому вона так важлива, а по-друге – це те, що 
населення насправді не хоче та не готове брати 
відповідальність за своє майбутнє на себе, пере-
кладаючи її на дії певного лідера.

Відповідно, висока пасивність громадян у дер-
жаві знижує показник політичної культури. Для 
того, щоб хоч якось дослідити кількісно актив-
ність чи пасивність громадян у цих країнах роз-
глянемо рівень розвитку громадянського суспіль-
ства у них.

Громадянське суспільство – це суспільство, в 
основі якого лежить розгалужена мережа неза-
лежних від держави інституцій, об'єднань та орга-
нізацій, створених самими громадянами для вияв-
лення й здійснення різних громадських ініціатив, 
задоволення своїх суспільних потреб та обстою-
вання колективних інтересів [5].

Проаналізувавши індекс сталості організа-
цій громадянського суспільства серед досліджу-
ваних країн виявлено, що саме в Україні рівень 
сталості організації громадянського суспільства є 

найвищим [6]. Попри це, в Україні все ще зали-
шаються такі проблеми між представниками 
громадянського суспільства та урядом, як: неба-
жання органів влади співпрацювати; упереджене 
ставлення до організацій громадянського суспіль-
ства; непрозорість уряду та відсутність належної 
інформації про рішення уряду.

Індекс сталості організацій громадянського 
суспільства в Північній Македонії, Албанії, Мол-
дові, Боснії і Герцеговині, Грузії все ж таки знахо-
диться дещо нижче середнього рівня. Хоча, в цих 
країнах зростає активність її громадян. Найбіль-
шою проблемою в розвитку організацій громадян-
ського суспільства тут є фінансова проблема. На 
жаль, більшість організацій продовжують покла-
датися на міжнародних донорів для фінансування 
проектів, а не на внутрішнє фінансування. Також, 
низький рівень прозорості у розподілі державних 
коштів сприяє слабкій фінансовій життєздатності 
організацій громадянського суспільства. Напри-
клад, у Боснії та Герцеговині кошти часто надхо-
дять до організацій громадянського суспільства, 
котрі мають тісні зв’язки з місцевими політич-
ними лідерами, і часто за неофіційними домовле-
ностями про повернення відсотка коштів особам, 
які мають владу.

На жаль, останній раз Індекс сталості органі-
зацій громадянського суспільства для Казахстану, 
Киргизстану та Узбекистану розраховувався у 
2014 році. Однак, зважаючи на динаміку індексу в 
цих країнах протягом 2005-2014-х років вдається 
приблизно спрогнозувати показник самостійно.

Попри такі самі труднощі із фінансами, що 
вказані вище, у Сербії, Росії, Білорусі, Казах-
стані, Киргизстані та Узбекистані є також інші 
проблеми. Найперше, це проблема у правовому 
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середовищі цих країн. У вказаних країнах існу-
ють масові репресії проти громадських активістів 
та організацій, окремі особи можуть стати жерт-
вами кримінального переслідування через при-
належність до певних організацій. Також, щодо 
правового середовища, то наприклад, в Білорусі 
президент підписав Указ, котрий регулює іно-
земні гранти та пожертвування, фактично позба-
вивши широке коло організацій громадянського 
суспільства можливості отримати таку допо-
могу легально. Іншою проблемою є громадський 
імідж самих організацій громадянського суспіль-
ства.  Провладні ЗМІ цих країн часто негативно 
висвітлюють діяльність організацій громадян-
ського суспільства. Наприклад, вони можуть нега-
тивно висвітлювати організації громадянського 
суспільства, котрі надають  юридичну підтримку 
жертвам жорстоких дій з боку поліції.  В таких 
ЗМІ часто звучить негативна згадка про «інозем-
ний фактор», котрий зацікавлений у створені та 
роботі організацій громадянського суспільства.

У підсумку, для того, щоб підвищити рівень 
сталості організацій громадянського суспільства 
у досліджуваних країнах необхідно вирішити 
3 основні проблеми: проблему з фінансовим забез-
печенням, проблему у правовому середовищі та 
проблему громадського іміджу таких організацій. 

Для того, щоб підтримка демократичного прав-
ління була високою серед населення насамперед 
слід чітко донести до громадян, що таке «демокра-
тія» та як важливо кожному громадянинові взяти 
відповідальність за майбутнє країни на себе. 

Знання громадян по ефективному управлінню 
країною є тією базою, котра здатна створити 
мотивацію до позитивних змін [7].

 На те, що населення не зовсім розуміє або ж 
не хоче розуміти власну відповідальність за май-
бутнє показує рівень корупції у країнах із пере-
хідною економікою. Так, 5 країн із 12 досліджува-
них мають катастрофічні проблеми із корупцією, 
а саме: Албанія, Киргизька Республіка, Молдова, 
Узбекистан та Україна [8].

Серед досліджуваних країн лише антикоруп-
ційна політика Грузії має достатній успіх. Най-
перше, йдеться про подолання корупції «побуто-
вого» рівня, тобто, наприклад, відсутність хабарів 
за надання державних послуг чи т.зв. «подяк» 
державним службовцям тощо. Однак, в Грузії все 
ще залишається проблема із корупцією на вищому 
державному рівні. Так, існує тісний взаємозв'язок 
між антикорупційною політикою та процесом 
побудови правової держави. А, корупційна скла-
дова при розподілі суспільних благ перестає бути 
правилом і перетворюється на відхилення від 
норми завдяки взаємодії незалежних демократич-
них інститутів в державі [9].

Рівень розвитку інновацій залежить від рівня 
розвитку багатьох його компонентів у країні. Так, 
Індекс Інновацій розглядає 7 компонентів, котрі 
найбільше впливають на загальний рівень іннова-
цій у певній країні. Кожен такий компонент роз-
діляють на ще декілька складників. До цих 7 ком-
понентів належить розвиток: певних інститутів, 
людського капіталу і досліджень, інфраструк-
тури, ринку, бізнесу, результатів знань і техно-
логій, творчих результатів. Кожна із 12-ти дослі-
джуваних країн із перехідною економікою має 
певні проблеми із одним чи іншим компонентом. 
Можна це також назвати слабкими сторонами, що 
гальмують підняття рівня розвитку інновацій. Для 
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того, щоб визначити конкретні проблеми (тобто 
слабкі сторони), котрі не дозволяють підвищити 
ступінь інновацій для усіх 12 країн сформовано 
табличку проблемних факторів, що впливають на 
рівень інновацій по кожній із країн (табл.1).

Так, проблемний фактор (компонент), котрий 
зустрічається  у 6-ти  і більше країнах вважа-
ємо за суттєву проблему для усієї групи країн із 
перехідною економікою. Відповідно, виділились 
5 основних проблем, котрі перешкоджають роз-
витку інновацій у цих країн, а саме: проблеми 
із глобальними корпоративними інвесторами в 
НДДКР; низький рейтинг провідних університе-
тів QS; слабкий розвиток кластерів; низька енер-
гопродуктивність; нечисленна кількість класів 
товарів і послуг, зазначених у заявках на рези-
дентні торгові марки.

У більшості країн є проблеми із глобальними 
корпоративними інвесторами в НДДКР. Зазна-
чений показник обраховує середні витрати на 
НДДКР трьох провідних світових компаній. Якщо 
в країні зареєстровано менше трьох глобальних 
компаній, ця цифра є або середнім значенням 
суми двох зазначених компаній, або загальною 
сумою для однієї компанії, зареєстрованої на 
біржі. Оцінка 0 надається країнам, у яких немає 
зареєстрованих компаній. Так, лише в Російській 
Федерації зареєстровані дві глобальні компанії: 
United Aircraft Corporation та KAMAZ [10].

Показник енергопродуктивності дає певні 
ознаки того, наскільки ефективно економіка 
здатна використовувати первинну енергію. Висока 
продуктивність енергії вказує на ефективну енер-
гетичну інфраструктуру.

Таблиця 1
Проблемні фактори, що впливають на рівень інновацій у країнах

Назва проблемного фактора Перелік країн, в котрих присутня проблема
Кількість дослі-

джуваних країн в 
котрих наявна дана 

проблема
Нормативна якість Білорусь, Росія, Узбекистан 3
Верховенство права Білорусь, Росія, Узбекистан, Україна 4
Глобальні R&D компанії Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Грузія, 

Казахстан, Молдова, Пн. Македонія, Сербія, 
Узбекистан, Киргизстан

10

Рейтинг трьох провідних універси-
тетів країни QS

Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Молдова, 
Македонія, Узбекистан, Киргизстан 7

Енергопродуктивність Білорусь, Казахстан, Молдова, Росія, Сербія, 
Україна 6

Мікрофінансування валових кре-
дитів

Білорусь, Росія, Україна, Узбекистан 4

Масштаби внутрішнього ринку Молдова, Македонія, Киргизстан 3
Інноваційні зв'язки Боснія і Герцеговина, Казахстан, Молдова, 

Македонія, Киргизстан 5

Дослідницька співпраця між уні-
верситетами та промисловістю

Боснія і Герцеговина, Грузія, Молдова, Македо-
нія, 4

Стан розвитку кластерів Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Казах-
стан, Молдова, Македонія, Росія, Сербія, 
Киргизстан

9

Витрати на програмне забезпе-
чення

Білорусь, Казахстан, Сербія 3

Високо- та середньовисокотехно-
логічне виробництво

Албанія, Грузія, Киргизстан 3

Вартість світового бренду Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Мол-
дова, Македонія, Сербія, Киргизстан 7

ІКТ та створення організаційної 
моделі

Боснія і Герцеговина, Грузія, Македонія, Кир-
гизстан 4

Національні художні фільми Білорусь, Молдова, Росія, Україна, Киргизстан 5
Друк та інші засоби масової інфор-
мації

Білорусь, Казахстан, Росія 3

Сформовано автором на основі [4]
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Поширеність та розвинутість кластерів описує 
географічну концентрацію фірм, постачальників, 
виробників пов’язаних продуктів і послуг, а також 
спеціалізованих установ у певній галузі.

Показник «вартість світового бренду» базу-
ється на загальній кількості класів товарів і 
послуг, зазначених у заявках на резидентні тор-
гові марки. Тобто йдеться про те, що під однією 
торговою маркою компанії можуть виготовлятись 
товари, котрі належать до різних класів. Напри-
клад, можуть виготовлятись як фармацевтичні 
продукти чи медичні інструменти, так і косметика 
і миючі засоби. Тут йдеться про великі бізнес-
компанії, що спеціалізуються на продажі чи виго-
товлені продукції, що належить до різного класу. 

Можливі шляхи вирішення проблем у сфері 
інновацій зазначено у таблиці 2.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. У підсумку слід зазначити, що для того, 
щоб застосування публічного маркетингу у тран-
зитивних країнах було успішним необхідно най-
перше проаналізувати фактори, котрі на нього 
впливають.  Так, загальний стан рівнів розвитку 

політичної культури та інновацій у країнах із 
перехідною економікою є низьким. А, для того, 
щоб підвищити рівень політичної культури у цих 
країнах необхідно розв’язати дві проблеми: пер-
шою є не достатнє розуміння серед населення 
що таке «демократія» та чому вона так важлива, 
а другою є те, що населення насправді не хоче та 
не готове брати відповідальність за своє майбутнє 
на себе, перекладаючи її на дії певного лідера. 
Також, шляхом аналізування у дослідженні виді-
лились 5 основних проблем, котрі перешкоджа-
ють розвитку інновацій у цих країнах, а саме: 
проблеми із глобальними корпоративними інвес-
торами в НДДКР; низький рейтинг провідних 
університетів QS; слабкий розвиток кластерів; 
низька енергопродуктивність; нечисленна кіль-
кість класів товарів і послуг, зазначених у заявках 
на резидентні торгові марки.

Так, як у науковій статті було досліджено лише 
два фактора впливу на публічний маркетинг, то 
перспективою подальших досліджень є виокрем-
лення та аналізування усіх факторів, котрі здій-
снюють вплив на публічний маркетинг.

Таблиця 2
Способи вирішення основних проблем у сфері інновацій

Назва основної проблеми Можливі шляхи вирішення
Рейтинг університетів QS • Залучення іноземних науковців до процесу викладання

• Покращення репутації закладів ВНЗ (боротьба з корупцією, покра-
щення комунікаційного зв’язку між студентами та викладачами шляхом 
використання інтернет-технологій тощо)
• Збільшення державного фінансування ВНЗ

Глобальні R&D компанії, вартість 
світового бренду

• Створення державою сприятливого нормативно-правового середо-
вища для функціонування та розвитку внутрішнього бізнес-середовища 
та глобальних компаній 
• Подолання корупції
• Державна підтримка розвитку та розширення бізнесу

Енергопродуктивність • Навчання населення щодо того, як заощадливо використовувати 
енергію
• Стимулювання бізнес-середовища у створенні альтернативних дже-
рел енергії
• Державна підтримка ініціатив щодо підвищення енергопродуктив-
ності (наприклад, зміна лампочок тощо)

Стан розвитку кластерів • Створення та удосконалення законодавчих та нормативно-правових 
актів, котрі регулюють кластерний розвиток
• Підтримка кластерного розвитку державою шляхом створення відпові-
дальних органів щодо його розвитку у центральному апараті
• Створення національних програм та політик розвитку кластерів
• Створення єдиного репрезентанта кластерів певної країни

Список літератури:
1. Подольчак Н. Ю., Білик О. І., Ханик Ю.-Б. Р. Поняття публічного маркетингу та приклади 

його застосування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 155–160. DOI: 10.32702/ 
2306-6814.2020.1.155



107

Механізми публічного управління

2. Угоднікова О. Впровадження механізмів публічного маркетингу: зовнішні та внутрішні чинники 
впливу. Актуальні проблеми державного управління. 2021. Т. 3, № 85. С. 188–192. 

3. Democracy Index. Economist Intelligence Unit. URL: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-
index-2021/ (дата звернення: 28.10.2022).

4. Economic Trend Analysis. Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-
economy (дата звернення: 29.10.2022).

5. Громадянське суспільство. Енциклопедія Сучасної України. URL: https://esu.com.ua/search_articles.
php?id=31976 (дата звернення: 29.10.2022).

6. CSO Sustainability Index. CSO Sustainability Index. URL: https://csosi.org/ (дата звернення: 29.10.2022).
7. Українська правда. Про розвиток демократії. Українська правда. URL: https://www.pravda.com.ua/

articles/2009/07/14/4088948/ (дата звернення: 01.11.2022).
8. WJP Rule of Law Index. World Justice Project. URL: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/ 

(дата звернення: 01.11.2022).
9. Гурков А. Борьба с коррупцией в Грузии: в ФРГ видят успехи и неудачи – DW – 24.10.2020. dw.com. 

URL: https://www.dw.com/ru/borba-s-korrupciej-v-gruzii-v-frg-vidjat-uspehi-i-neudachi/a-55340387 (дата 
звернення: 01.11.2022).

10. EU Industrial R&D Investment Scoreboard (World 2500). URL:  https://iri.jrc.ec.europa.eu/data# (дата 
звернення: 03.11.2022).

Khanyk Yu.-B.R. CONDITION, WAYS TO IMPROVE POLITICAL CULTURE AND LEVEL  
OF INNOVATION AS INFLUENCING FACTORS ON PUBLIC MARKETING

The study of public marketing is especially important for countries with a transition economy, because the 
experience of its use in countries with high economic development remains high.

The article analyzes 12 countries with transition economies, namely: Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Belarus, Moldova, Serbia, Macedonia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kyrgyzstan, the Russian Federation 
and Georgia.

Democratic political culture and innovative activity in a certain country influence the conduct of public 
marketing. After all, the way to the success of public marketing is not only taking into account the opinion of 
citizens, but also directly involving citizens in solving and satisfying their own needs and problems, and under 
a democratic political regime this should be achieved as fully as possible. And, applying innovations in the 
field of technology, public subjects of marketing activities can deliver certain decisions to citizens faster and 
more accurately.

The article analyzes that the state of political culture and the level of innovation in the studied countries is 
low. Thus, it is necessary to solve a number of problems in order to improve the state of these factors.

The low level of political culture in the studied countries means, first of all, that the population of the 
countries prefers the rule of a certain strong leader, who in principle bypasses legitimate presidential elections 
and usually remains in power; there is a high passivity of citizens in the state. The low level of support for 
a stable, functioning democracy in countries is also one of the problems that must be solved in order for the 
overall indicator of political culture to increase.

As for the level of innovation, the scientific article highlighted 5 main problems faced by the studied 
countries in this area, namely: problems with global corporate investors in R&D; low ranking of leading 
QS universities; weak development of clusters; low level of energy productivity; a small number of classes of 
goods and services specified in applications for resident trademarks. The scientific article also offers ways to 
solve these problems.

Key words: public marketing, political culture, innovation level, transition economy, influencing factors.
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ФОРМУЛЮВАННЯ, ОЦІНКА ТА МОНІТОРИНГ – МЕХАНІЗМИ 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМ ЦИКЛОМ У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Представлено три механізми управління проектними циклами для використання в публіч-
ній сфері. Наведено основні процеси і набори інструментів для реалізації проекту. Показано 
взаємозв'язок усіх груп публічної сфери в процесі управління проектами. Описано та зазна-
чено основні аспекти фази формулювання, яка передбачає підготовку детального проекту, 
включаючи організацію управління та узгодження, план фінансування, аналіз витрат та 
вигод, управління ризиками та оцінку, актуальність та реалістичність ідеї проекту, запро-
понованої в частині ідентифікації, підготовку фінансової пропозиції та прийняття рішення 
про фінансування. Показано типові структури концептуальної записки та повної заявки та 
їх відмінності. Описано бюджет проекту, як презентацію загальної вартості проекту, яку 
представлено у вигляді таблиці з оцінками статей доходів та статей витрат. Вказано осно-
вні складові статей доходів: сума гранту, яка включає в себе суму коштів, що надає за умо-
вами прийому заявок грантодавець; власним внесок, яким можуть бути, як фінансові доходи 
цільових груп проекту, так і технічні чи людські ресурси; доходи інших донорів проекту - 
кошти, які передбачено на реалізацію проекту з різних рівнів бюджетів (державний, обласний, 
районний, міський, сільський/ОТГ), отримані кошти від спонсорів, меценатів чи благодійни-
ків. Зазначено форми розрахунків за витратами, які поділяються на реальні витрати – роз-
рахунки на підставі фактично понесених витрат; витрати за фіксованою ставкою – непрямі 
(адміністративні) витрати повинні бути заздалегідь чітко визначені в бюджеті проекту 
на основі розрахунків, зроблених суб’єктами публічного управління; виплати загаль-
ною сумою – прийнятні витрати, зазвичай на персонал або побудову міцного партнерства. 
Показано види витрат, які вказуються з розбивкою на прямі витрати (наприклад, персо-
налу, офісних витрат, зв’язку, комп’ютерних витрат, добових для поїздок за кордон і т.д.) і 
витрати, що відшкодовуються (наприклад, обладнання, поїздки, непередбачені обставини). 
Висвітлено поняття оцінки як обстеження, яке дає можливість комісії прийняти рішення 
про можливість досягнення цілей проекту (ефективності та впливу), шляхом аналізу через 
представлений відповідний досвід.

Ключові слова: формулювання, оцінка, моніторинг, управління проектними циклами, 
суб’єкти публічної сфери, бюджет проекту, Спільний Моніторинговий Комітет.

Постановка проблеми. Щоб узяти участь у 
грантовій програмі та отримати необхідні для 
розв’язання певної проблеми кошти, будь якому 
суб’єкту публічної сфери недостатньо лише зна-
йти потрібний міжнародний чи вітчизняний фонд. 
Вирішальною умовою є правильність та повнота 
підготовки відповідної проектної заявки згідно з 
вимогами грантового конкурсу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання розвитку публічного управ-
ління широко обговорюється в наукових пра-
цях різних вчених, а саме: Г.В. Атаманчука, 
В.В. Баштанника, Р.В. Ковбасюка, В.М. Мар-
тиненка, Н.М. Мельтюхової, Дж. Нейсбіта, 
О.Ю. Оболенського, С.М. Серьогіна, Ю.П. Сур-
міна, А. Тоффлера, С. Удовіка, Ф. Фукуями, 
Ю. Хабермаса та ін. Питання співпраці 

суб’єктів публічної сфери, учасників процесу 
діяльності у публічній сфері стало предметом 
дослідження багатьох вітчизняних науковців, 
серед яких найвизначнішими, на нашу думку, 
стали Т.Б. Аріфходжаєва, В.Д. Бакуменко, 
А.П. Баранов, Н.А. Берлач, В.Р. Біла, К.Л. Бугай-
чук, А.О. Даниленко, О.І. Дума, О.М. Замрій, 
О.С. Коврига, Ю.С. Коллер, В.Л. Тодосійчук, 
А.Є. Шевченко. Такі вчені, як О.З. Гудзенко, 
А.В. Демичева, О.І. Зубарєва регулярно в своїх 
працях вивчають державний та  приватний сек-
тори публічної сфери. Разом із тим, незважа-
ючи на наявність великої кількості досліджень 
у сфері публічного управління, механізми 
управління проектним циклом у публічній 
сфері у вітчизняній та іноземній наукові літе-
ратурі майже не досліджено.
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Метою статті є представлення механізмів 
управління проектним циклом у публічній сфері 
через такі основні фази проекту як формулю-
вання, оцінка та моніторинг.

Постановка завдання. Не всі суб’єкти публіч-
ної сфери мають можливість взяти участь у напи-
санні проекту, так як більшість грантів надаються 
для неприбуткових організацій, під час яких пода-
ний проект повинен пройти певну процедуру 
перевірки. Протягом останніх кількох десятків 
років у сфері надання допомоги через реаліза-
цію проектів  напрацьовано певні процедури та 
методології, де з кожним роком все більше орга-
нізацій публічного управління різних форм влас-
ності мають можливість взяти участь у підготовці 
проектів. Знання основних принципів управління 
проектним циклом зменшує ризик допущення 
помилок під час складання проектних заявок, що, 
безумовно, підвищує шанси на отримання гран-
тових коштів. Звичайно, одним із дієвих способів 
якісної підготовки проектної заявки на конкурс 
є звернення по допомогу до спеціалістів із фан-
драйзингу. Але, детальне вивчення всіх стадій 
проекту, які входять у проектний цикл, допомагає 
суб’єктам публічного управління самим освою-
вати базу проектного менеджменту.

Практичні навички свідчать про те, що вже 
підготовлені міжнародним фондом – грантодав-
цем зразки пакету документів, які потрібно запо-
внити, щоб взяти участь у конкурсі проектів, не 
завжди можуть призвести до успіху отримання 
позитивної оцінки проекту. Навіть те, що кожен 
грантодавець висуває свої умови до написання 
проектної заявки,  існує сталий алгоритм та пев-
ний універсальний механізмів управління про-
ектним циклом, на який варто звертати увагу 
всім суб’єктам публічної сфери, які хочуть брати 
участь у написанні грантових заявок.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Передумовою успішного проекту є чітко визна-
чені суб’єкти публічної сфери, зацікавлені особи, 
бенефіціари та цільові групи, прописані чіткі 
процедури координації, управління та фінансу-
вання, система моніторингу та оцінки, належно 
проведений техніко-економічний аналіз реаліза-
ції проекту.

Управління проектами полягає у застосуванні 
знань, навичок, інструментів та методів проек-
тування заходів для задоволення вимог проекту. 
Таким чином, проект може бути представлений як 
цикл процесів. Тому термін управління проектним 
циклом (англ. Project Cycle Management - PCM) 
застосовується для характеристики управлінської 

діяльності та процедур прийняття рішень, що від-
буваються протягом життєвого циклу проекту, 
включаючи ключові завдання, ролі та обов'язки 
суб’єктів публічної сфери, ключові документи та 
варіанти рішення [1; 2]. 

Механізм управління проектним циклом опи-
сує управлінську діяльність та процедури при-
йняття рішень протягом життєвого циклу проекту 
та допомагає забезпечити виконання проектів. 
Тривалість і важливість кожної фази варіюється 
в залежності від самого проекту. У цьому дослі-
дженні детальніше зупинимося на поясненні 
таких фаз керування проектним циклом як фор-
мулювання, оцінка та моніторинг, так як найбільш 
важкими для розуміння вони є для всіх суб’єктів 
публічного управління, які хоча б один раз про-
бували скласти проекту заявку. 

Фаза формулювання передбачає підготовку 
детального проекту, включаючи організацію 
управління та узгодження, план фінансування, ана-
ліз витрат та вигод, управління ризиками та оцінку. 

На етапі формулювання також підтверджу-
ється актуальність та реалістичність ідеї проекту, 
запропонованої в частині ідентифікації, ведеться 
підготовка фінансової пропозиції та приймаються 
рішення про фінансування.

Суб’єкти публічного управління, які хочуть 
подати проект до реалізації, повинні бути обе-
режні, звертаючи увагу на нюанси, які прописані в 
умовах заявки грантодавця. Тому що грантодавець 
часто вказує деякі обмеження (відсутність умов 
щодо повної заявки), а на першому етапі потре-
бує подавати лише концептуальну записку (англ. - 
Concept Note) - короткий опис найважливіших еле-
ментів проекту [3] (табл. 1). Якщо концептуальна 
записка успішна і відібрана конкурсною комісією 
для проходження на наступний етап, тоді суб’єктам 
публічного управління буде запропоновано підго-
тувати повну заявку (англ. - Full Application). Не 
рідко грантодавець вимагає лише один документ, в 
якому міститься розширена інформація про проект. 

Спеціального шаблону для Концептуальної 
записки немає, але суб’єкти публічного управ-
ління повинні переконатися, що:

-  текст не перевищує кількість вказаних 
повних сторінок, у зазначеному форматі, з відпо-
відним розміром шрифту символів та без виступів 
за поля, з точним інтервалом;

- надає інформацію, яка вимагається під 
заголовками Концептуальної записки, у порядку, 
в якому вона запитується, та пропорційно її від-
носній важливості. Для цього варто дивитися в 
таблиці оцінок та рекомендації;
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- надає повну інформацію (оскільки мережа 
оцінювання буде застосовуватися виключно 
на інформації, що міститься в концептуальній 
записці).

Також важливою інформацією є те, що часто 
термін «концептуальна записка» серед суб’єктів 
публічного управління зустрічається як «концепт 
нота», «концепція» [4].

Зазвичай в структуру Концептуальної записки 
також входить:

- Короткий опис щодо заповнення концепту-
альної записки;

- Заява суб’єктів публічного управління щодо 
концептуальної записки;

- Сітка оцінювання для концептуальної 
записки.

Після успішного проходження першого етапу 
суб’єкт публічного управління саме в повній 
заявці може деталізувати всі елементи проекту, 
розробити План дій та бюджет проекту. На цьому 
етапі потрібно підтвердити право на участь у Про-
грамі, так як це дасть останній шанс виправити 
будь-які незначні помилки щодо прийнятності, які 
були внесені в Концептуальну примітку.

Таблиця 1
Типова структура концептуальної записки (розроблено автором)

- Назва проекту Складається з кількох слів, які розкривають суть проекту
- Тематична ціль; пріоритет Зазвичай цю інформацію потрібно обрати з переліку пріори-

тетів, які подає грантодавець
- Місце (місця) виконання проекту Країна(и), регіон(и), в яких реалізовуватиметься проект
- Загальна тривалість проекту Вказується кількість місяців
- Сума, яку суб’єкти публічного управління 
просить у грантодавця

Вказується сума

- Загальна вартість проекту Вказується сума
- Опис проекту Цілі проекту;

Цільова група(и); 
Очікувані результати;
Основні заходи

- Кінцеві бенефіціари Перелік одержувачів визначених вигод, що виникають у 
результаті реалізації проекту.

Таблиця 2
Типова структура повної заявки (розроблено автором)

- Загальна інформація Коротка інформація, яка потрібна для ознайомлення з викли-
ками, які знівелює реалізований проект

- Цілі Загальна мета
Конкретні цілі

- Цільові групи та остаточні бенефіціари Перелік одержувачів вигод, що виникають у результаті реалі-
зації проекту.

- Опис проекту Діяльність
Методологія 
Терміни

- Очікувані результати Перелік можливих досягнень, які будуть після реалізації проекту
- Стійкість проекту Фінансова

Інституційна
Політична

- Аналіз ризиків Дерево проблем та дерево цілей
- Логіко-структурна матриця
- 

Стислий опис ключових елементів проекту у стандартному 
форматі

- Бюджет проекту Вартість проекту
- Інформація про суб’єкт публічного управ-
ління 

Обов'язкова реєстрація в PADOR

- Інформація про партнерів Обов'язкова реєстрація в PADOR
- Декларація суб’єкта публічного управ-
ління
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У порівнянні з концептуальною запискою, 
повна заявка (табл. 2) - це детальний опис таких 
елементів, як інформація про суб’єкти публічного 
управління та партнерські організації, дії (зв'язок 
із цілями, завданнями, результатами тощо), мето-
дологія, план дій, стійкість, бюджет тощо. При 
розробці остаточної версії повної заявки потрібно 
обов’язково використовувати логіко-структурну 
матрицю.

Під час написання повної заявки слід пам'ятати 
про:

- строге дотримання структури повної заявки;
- врахування всіх вимог щодо формату та 

кількості сторінок для кожної частини повної 
заявки;

- дотримання структури логіко-структурної 
матриці;

- максимальну конкретику у написанні 
повної заявки.

Варто ніколи не забувати, що концептуальна 
записка – це не повна заявка. Це два різні доку-
менти.

 

СУМА ГРАНТУ ВЛАСНИЙ ВНЕСОК ДОХОДИ ІНШИХ 
ДОНОРІВ

+ + 

Рис. 1. Складові статей доходів бюджету проекту (розроблено автором)

Таблиця 3
Основні характеристики статей витрат проектної заявки (розроблено автором)

Персонал штатні працівники + експерти + консультанти + контракти з іншими організаціями
Оплата праці заробітна плата + вартість контрактних послуг + податки + додаткові витрати + рівень 

інфляції
Приміщення оплата оренди (купівлі) + комунальні платежі
Відрядні і транспортні 
витрати

 ціна білетів + добові + ціна житла в готелях + рівень інфляції

Обладнання ціна купівлі чи оренди самого обладнання + ціна розхідних матеріалів + рівень інфляції
Друковані матеріали 
(брошури, книги, звіти 
та ін.)

 оплата редагування + оплата перекладу + оплата макетування та друку

Розсилка і зв'язок  поштові видатки + видатки на факс, телефон, електронну пошту, інтернет

Бюджет проекту – презентація загальної вар-
тості проекту, яку представлено у вигляді таблиці 
з оцінками статей доходів (рис. 1.) та статей витрат 
(табл. 3.) [5]. 

Сума гранту включає в себе суму коштів, яку 
надає за умовами прийому заявок грантодавець. 
Вона може становити від 50 до 90 % вартості про-
екту. 

Власним внеском можуть бути, як фінансові 
доходи цільових груп проекту, так і технічні чи 
людські ресурси. До доходів інших донорів про-
екту можна віднести кошти, які передбачено на 
реалізацію проекту з різних рівнів бюджетів (дер-
жавний, обласний, районний, міський, сільський/
ОТГ), отримані від спонсорів, меценатів чи благо-
дійників тощо.

Витрати у бюджеті проекту (табл. 3) вказу-
ються з розбивкою на прямі витрати (наприклад, 
персоналу, офісних витрат, зв’язку, комп’ютерних 

витрат, добових для поїздок за кордон і т.д.) і 
витрати, що відшкодовуються (наприклад, облад-
нання, поїздки, непередбачені обставини). 

Форми розрахунків за витратами поділя-
ються на: реальні витрати – розрахунки на під-
ставі фактично понесених витрат; витрати за 
фіксованою ставкою – непрямі (адміністративні) 
витрати повинні бути заздалегідь чітко визначені 
в бюджеті проекту на основі розрахунків, зробле-
них суб’єктом публічного управління; виплати 
загальною сумою – прийнятні витрати, зазвичай 
на персонал або побудову міцного партнерства.

Оцінка – обстеження, яке дає можливість 
комісії прийняти рішення про можливість досяг-
нення цілей проекту (ефективності та впливу), 
шляхом аналізу через представлений відповід-
ний досвід та основні критерії оціночної шкали 
(рис. 2). Вона має на меті практичні рекомендації 
для подальших дій по проекту. Оцінка проекту 
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відбувається через адміністративну перевірку та 
оцінку якості.

Етапи оцінки концептуальної записки та 
повної заявки представлено на рисунку 3 згідно 
Програми транскордонного співробітництва 
Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020:

Критерії адміністративної перевірки та при-
йнятності включають в себе: 

- адміністративні критерії, які передбачають 
дотримання вимог щодо термінів подачі заявки, 
правильної форми заявки, її ідентичність елек-
тронній та паперовій версії, наявність Декларації 
головного бенефіціара та партнерів.

- перевірку прийнятності, яка визначає відпо-
відність заявки тематичним цілям і пріоритетам 
Програми, прийнятність партнерів, прийнятність 
проекту та витрат.

До критеріїв оцінки якості відносять крите-
рії стратегічної оцінки та критерії операційної 
оцінки. 

Основними принципами оцінки першого 
критерію є отримання відповіді на питання: 

наскільки добре обґрунтована потреба в про-
екті? яку додану вартість принесе співпраця 
партнерів з бенефіціаром для них самих, цільо-
вим групам та результату проекту? якою мірою 
проект сприятиме досягненню цілей Про-
грами? наскільки відповідним є склад парт-
нерства? (що є додатковим пунктом для повної  
заявки).

Щодо критеріїв операційної оцінки, то її 
основними принципами є структурована модель 
заявки згідно поданих пунктів: 

- загальний дизайн проекту є послідовним, 
у ньому чітко представлені пропоновані заходи, 
результати і цілі; 

- логіка впливу і план проекту є зрозумілими 
і реальними;

- пропоновані заходи і їхні продукти є відпо-
відними, практичними та пов’язані з цілями і очі-
куваними результатами;

- заходи поза територією Програми (якщо 
такі є) принесуть очевидну вигоду території Про-
грами.

Тому до критеріїв стратегічної оцінки відно-
сять відповідність і стратегію проекту, характер 

 

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ 
ОЦІНОЧНОЇ ШКАЛИ 

Фінансова спроможність

 Відповідність

 Методологія

 Тривалість результатів

 Бюджет та фінансова 
ефективність

Партнерство

 Рис. 2. Основні критерії оціночної шкали проектної заявки (розроблено автором)

 

Адміністративна 
перевірка і перевірка 

прийнятності

 

Оцінка якості Комітет з відбору 
проектів/Оціночний 

комітет 

Спільний 
Моніторинговий 

Комітет 

Етапи оцінки концептуальної записки

Етапи оцінки повної заявки

Рис. 3. Етапи оцінки концептуальної записки та повної заявки (розроблено автором на основі [6])
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співпраці, вклад проекту в очікувані результати, 
партнерство, а критеріями операційної оцінки є: 
управління, комунікація, робочий план, бюджет 
та сталість проекту.

Наступним кроком оцінки проектної заявки 
є висновок комітету з відбору проектів / оціноч-
ного комітету. Це комітет у складі непарного 
числа членів (не менше трьох) з необхідним 
технічним та адміністративним досвідом, щоб 
дати обґрунтований висновок про тендер заявок 
на гранти.

При перевірці концептуальної записки, якщо 
надана інформація незрозуміла, відсутня або неві-
рна, комітет з відбору проектів/оціночний комітет 
має право звернутись за роз’ясненням до суб’єкта 
публічного управління, який подав проект. Край-
ній термін для відповіді зазвичай триває 14 кален-
дарних днів з моменту запиту. Відповідно до 
наданих роз’яснень концептуальну записку може 
бути відхилено, або вона візьме участь у подаль-
шому оцінюванні.

Після прийняття рішення комітетом з відбору 
проектів /оціночним комітетом, всі головні бене-
фіціари одержують інформацію про результати 
оцінки поданої ними концептуальної записки. 
Якщо рішення негативне, то причини можуть 
зазначити, або не зазначити у листі.

Головні бенефіціари мають право подати апе-
ляцію в разі, якщо вони не згодні з результатами 
оцінки Концептуальної записки. Оцінка концеп-
туальної записки завершується на третьому етапі, 
де комітет з відбору проектів/оціночний комітет 
приймає рішення, а повна заявку – після комітету 
з відбору проектів/оціночного комітету, затвер-
джується Спільним Моніторинговим комітетом.

Спільний Моніторинговий Комітет (англ.. - 
Joint Monitoring Committee) - це спільний орган, 
який складається з представників усіх країн – 
партнерів конкретної Програми грантодавця та 
приймає всі необхідні рішення для забезпечення її 
ефективної реалізації. Рішення приймаються цим 
органом на основі консенсусу.

Після затвердження результатів оцінки проекту 
Спільним моніторинговим комітетом, грантода-
вець зобов’язаний повідомити про це всіх голо-
вних бенефіціарів у письмовій формі. У випадку 
негативного рішення, причини повинні бути вка-
зані у листі. У свою чергу, суб’єкти публічного 
управління проектів мають можливість оскаржу-
вати результати оцінки.

Якщо рішення Спільного моніторингового 
комітету є позитивне, то суб’єкт публічного 
управління проекту може приступати до його реа-
лізації у вказані терміни. 

Якщо рішення Спільного моніторингового комі-
тету є позитивне, але містить зауваження чи реко-
мендації, то суб’єкту публічного управління варто 
прислухатись до них і виконати їх у вказані терміни.

Висновки. Все що варто пам’ятати суб’єктам 
публічного управління при написані грантової 
заявки, що вся інформація, яка буде подана в про-
екті, має бути зрозуміла для тих, хто це читає, 
бо можливості пояснювати конкурсній комісій 
думки та вислови не буде. Тому варто задавати 
собі незручні питання при написанні проекту 
та спробувати дати колегам, родичам, знайомим 
почитати готовий документ на розуміння. Якщо 
ідея в проекті закладена актуальна та важлива, то 
завжди знайдуться ті суб’єкти на етапах реаліза-
ції, хто поділиться ресурсами та часом.
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Tsisinska O.B. FORMULATION, ASSESSMENT, AND MONITORING – THE MECHANISMS  
OF THE PROJECT CYCLE MANAGEMENT IN THE PUBLIC DOMAIN 

The article represents three mechanisms of project cycle management used in the public domain. The main 
processes and sets of tools for the project implementation are outlined. The relationship between all groups 
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of the public domain in the project management process is disclosed. The article reveals and describes the 
major aspects of the formulation phase that stipulates the preparation of the detailed project, including the 
organization of management and coordination, funding plan, losses and benefits analysis, risk management, 
assessment of relevance and realism of the project idea offered at the identification stage, financial offer 
preparation, and making the decision on funding. The typical structures of the concept note and full application 
and their differences are shown. The budget project is described as the presentation of the total project cost in 
the form of a table with an assessment of income and expenses. The following main components of income are 
specified: grant amount that includes the amount of funds granted by the grant provider subject to the submitted 
applications, the contribution that can constitute the financial income of the target groups of the project or 
technical or human resources, the income of other project donors – funds for the project implementation 
from various levels of budgets (state, oblast, district, city, village/consolidated territorial community), and 
funds obtained from sponsors, patrons or benefactors. The article outlines the forms of expense calculations 
divided into real expenses – calculated based on actually incurred expenses, expenses at a fixed rate – indirect 
(administrative) expenses that must be indicated in the project budget in advance based on calculations made 
by the public administration entities, and total cost payments – acceptable expenses, usually for staff or 
development of a strong partnership. The types of expenses indicated with division into direct expenses (e.g., 
staff, office cost, communication, computer cost, subsistence for trips abroad, etc.) and reimbursed expenses 
(e.g., equipment, travel, unforeseeable circumstances) are identified. The concept of assessment as a screening 
that enables decision-making on the possibility to achieve the project goals (efficiency and impact) through the 
analysis of the respective experience is specified. 

Key words: formulation, assessment, monitoring, project cycle management, public domain entities, project 
budget, Joint Monitoring Committee.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Стаття присвячена дослідженню та критичному аналізу особливостей механізму реалі-
зації державно-приватного партнерства (ДПП), що функціонує в Україні. Комплексно розгля-
нуто загальну схему реалізації механізму ДПП. Виокремлено основні етапи у схемі реалізації 
механізму державно-приватного партнерства, а саме: ідентифікація, визначення пріоритетів 
та відбір інноваційного проекту; прийняття рішення про здійснення державно-приватного 
партнерства; визначення приватного партнера; укладення договору в рамках державно-при-
ватного партнерства; виконання і моніторинг договору державно-приватного партнерства. 
Виявлено основні недоліки у механізмі реалізації державно-приватного партнерства, які пере-
шкоджають активізації співпраці державного сектору та підприємницьким структурам і, 
як наслідок, стримують інноваційний розвиток регіонів України. Доведено необхідність онов-
лення та удосконалення існуючої процедури реалізації проектів державно-приватного парт-
нерства в рамках розширення та уточнення змісту окремих її етапів. Розроблено вдоскона-
лену схему реалізації механізму державно-приватного партнерства, що включає такі етапи: 
підготовка участі державного партнера у проекті на умовах ДПП; планування та визначення 
проектів, які доцільно реалізувати на умовах ДПП; попередня аналітика та діагностика про-
екту; прийняття рішення про здійснення ДПП; визначення приватного партнера; укладення 
договору в рамках ДПП; управління виконанням і моніторинг договору ДПП. Сформовано алго-
ритм проведення планування та визначення доцільності реалізації проекту на засадах дер-
жавно-приватного партнерства. Запропоновано такі нові етапи алгоритму: ідентифікація 
перешкод розвитку та їх усунення; дослідження цінності проекту ДПП на ринку із врахуван-
ням основних ринкових даних та сигналів ринку; проведення переговорів із підприємницькими 
структурами; залучення до підготовки проекту професійного консультанта з питань ДПП. 
Запропоновано конкретні практичні рекомендації щодо вдосконалення процесу розробки та 
реалізації проекту партнерської взаємодії держави та бізнесу, виконання яких сприятиме при-
скоренню впровадження форм державно-приватного партнерства на практиці та залученню 
інвестицій у модернізацію економіки регіонів України.

Ключові слова: держава, бізнес, етапи механізму ДПП, інноваційний розвиток регіонів, 
визначення приватного партнера, доцільність реалізації ДПП.

Постановка проблеми. В умовах складної 
соціально-економічної та суспільно-політичної 
ситуації, численних реформ у більшості сфер 
життя та діяльності українського суспільства 
якісно новим етапом взаємодії держави і бізнесу 
є реалізація проектів розвитку через механізм 
державно-приватного партнерства, що сприяє 
подоланню обмеженості фінансових можливос-
тей держави, регіонів та територіальних громад, 
залученню новітніх інноваційних технологій та 
вирішенню гострих соціально-економічних про-
блемних питань населення. Однак ефективність 
розвитку та успішність виконання проектів на 
партнерських засадах є можливою тільки за умови 
формування і дотримання чіткої конкретизованої 
та послідовної процедури реалізації механізму 
державно-приватного партнерства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Накопичений досвід із дослідження особливос-
тей реалізації механізму партнерської взаємо-
дії державного та приватного секторів знайшов 
своє відображення у працях таких науковців 
та практиків як Н.Бондар, З.Бурик, В. Варнав-
ський, І.Запатріна, В.Круглов, Л. Тараш та ін. 
Разом з тим, зазначимо, що, не зважаючи на 
значну увагу науковців до зазначеної тематики, 
у наукових дослідженнях недостатньо відо-
браженими залишаються окремі складові цієї 
загальної процедури реалізації партнерства. 
В умовах постійних змін та викликів питання 
реалізації механізму державно-приватного 
партнерства є складним та неоднозначним, 
потребує удосконалення, що і зумовлює тему 
дослідження. 
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Метою статті є дослідження механізму реалі-
зації ДПП, розкриття послідовності та змісту всіх 
етапів цієї процедури з ідентифікацією основних 
недоліків, розробка рекомендаційних пропозицій 
щодо удосконалення механізму ДПП в цілому та 
його окремих складових зокрема.

Виклад основного матеріалу. Закон України 
«Про державно-приватне партнерство» визначає 
етапи реалізації механізму державно-приватного 
партнерства (рис. 1), однак при цьому повне його 
урегулювання на законодавчому рівні не забезпе-
чується: воно є непослідовним і відбувається без 
належної координації, механізм реалізації парт-
нерських відносин між державним та приватним 
сектором є нечітким та неузгодженим [1]. 

Детальний аналіз законодавчих та нормативно-
правових актів, якими регулюються методичні, 
організаційні та управлінські аспекти ДПП, пока-
зав, що їх дієвість у регулюванні механізму реа-
лізації партнерських відносин між державними 
органами влади та бізнес-структурами є досить 
низькою, що не сприяє активізації співробітництва 
держави та бізнесу в напрямку забезпечення інно-
ваційного розвитку держави та її регіонів. Меха-
нізм реалізації ДПП є багаторівневим, заплутаним 
та в цілому практично недієздатним. Про це свід-
чить перевантаження владними повноваженнями 
та контрольними функціями, занадто складна та 
забюрократизована процедура прийняття рішення 
про здійснення ДПП, довготривалий розтягнутий 
у часі конкурс з визначення приватного партнера, 
невизначеність на законодавчому рівні строків 
укладання угоди ДПП [1, 2, c. 64].

Нормативні акти в сфері ДПП передбачають 
такі процедури та методики, за якими ще перед 
підписанням договору про реалізацію проекту в 
межах ДПП приватним партнером має бути про-
йдено ряд складних процедур узгоджень, оформ-
лено значний обсяг пояснювальної інформації, 

отримано велику кількість дозволів. Складна нор-
мативна процедура позбавляє приватного парт-
нера можливості отримання чіткого алгоритму 
юридичних дій для досягнення мети державно-
приватного партнерства. Це створює перешкоди 
для забезпечення позитивної динаміки зростання 
кількості проектів інноваційного розвитку регіо-
нів в межах ДПП [2, c. 67].

Етапи реалізації механізму ДПП носять дис-
кримінаційний та непрозорий характер, в резуль-
тати чого через корупційні схеми на рівні Кабінету 
Міністрів України та інших міністерств «свої» 
бізнесмени отримують привілеї під час схвалення 
проектів, в той час як більшості ініціатив підпри-
ємницьких структур загального порядку приді-
ляється недостатньо уваги. Такий бюрократизм 
у процедурі ініціювання та оформлення право-
відносин із приватний партнером під час запуску 
проекту ДПП робить такі проекти непривабли-
вими, відлякує потенційних приватних партнерів 
та перешкоджає залученню в них реальних інвес-
тицій [3, c. 4].

На додаток до цього, варто зазначити, що за 
договором ДПП держава не надає приватному 
партнеру необхідних гарантій щодо виконання 
своїх зобов’язань, стосовно ж надання фінансо-
вої підтримки проекту, то це рішення взагалі при-
ймається державою вже після підписання угоди 
та початку реалізації проекту, що не відповідає 
базовим принципам ДПП, тим самим практично 
нівелюючи саму суть партнерства. 

Законодавство, що регулює ДПП сьогодні 
потребує оновлення та удосконалення, адже аналіз 
існуючої процедури реалізації проектів ДПП вия-
вив її непрозорість та неефективність. Заплутаний 
та складний характер нормативно- правової бази 
свідчить про необхідність спростити та підвищити 
прозорість системи ДПП, розширити та уточнити 
зміст окремих етапів реалізації ДПП [2, c. 67].

Виклад основного матеріалу. Закон України «Про державно-приватне 

партнерство» визначає етапи реалізації механізму державно-приватного 

партнерства (рис.1), однак при цьому повне його урегулювання на 

законодавчому рівні не забезпечується: воно є непослідовним і відбувається 

без належної координації, механізм реалізації партнерських відносин між 

державним та приватним сектором є нечітким та неузгодженим [1].
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Рис. 1. Загальна схема реалізації механізму ДПП

Джерело: складено автором на основі [1]
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Вдосконалену загальну схеми реалізації про-
цедури реалізації механізму державно-приват-
ного партнерства наведено на рис. 2. 

Етап підготовки участі державного партнера у 
проекті на умовах ДПП передбачає, що держав-
ним партнером буде сформовано політику реалі-
зації проектів ДПП на регіональному рівні. Крім 
того, цей етап передбачає створення єдиної про-
ектної команди, що здійснюватиме управління 
проектом. Варто забезпечити постійність складу 
таких робочих груп та її керівників, адже цей фак-
тор дуже впливає на рівень впевненості інвесто-
рів та надійність політичних зв’язків. Також під-
готовка участі держави включає в себе вивчення 
та моніторинг змін у законодавчих та підзакон-
них нормативно-правових актах, що визначають 
вимоги впровадження таких проектів партнер-
ства. В рамках цього необхідно проводити пра-
вову та економічну експертизу нормативно-пра-
вових актів окремих галузей діяльності стосовно 
виокремлення у них положень, які регламентують 
сферу реалізації проектів ДПП. Не менш важливе 
значення має виявлення тих положень законодав-
чої бази, що можуть перешкодити реалізації про-
ектів ДПП [8, с. 85].

Алгоритм проведення етапу планування та 
визначення проектів, які доцільно реалізувати на 
умовах ДПП, наведено на рис. 3. 

Етап попередньої аналітики та діагностики 
проекту теж потребує доповнення. Чинним зако-
нодавством передбачено проведення технічного 
аналізу проекту ДПП, попередньої екологічної 
оцінки та оцінки соціального впливу проекту, 
діагностики фінансово-економічних параметрів 
проекту, аналізу його основних ризиків, а також 

здійснення оцінки бюджетної, фінансової та 
соціальної очікуваної ефективності проекту на 
засадах ДПП. Однак, на цьому етапі реалізації 
механізму ДПП необхідно також провести аналіз 
позитивного та негативного існуючого досвіду 
здійснення подібних проектів, перевірити проект 
на відповідність основним принципам ДПП, вста-
новити рівень максимально можливого зростання 
витрат та за умови реалізації проектів ДПП, що 
мають неприбутковий характер, провести розра-
хунок необхідного обсягу державного фінансу-
вання [1; 8,с. 88]. 

Ініціатором проекту ДПП може бути як дер-
жавна сторона, так і бізнес- структури. Однак 
питання ініціювання партнерства з боку бізнеса 
сьогодні в Україні є проблемним. Це пов’язано з 
тим, що за 12 років дії ЗУ «Про державно-при-
ватне партнерство» ще досі не сформовано єди-
ної бази даних об’єктів державної та комуналь-
ної прав власності, до яких можна застосовувати 
ДПП. На сьогодні згідно з процедурою прийняття 
рішення про здійснення партнерства приватним 
партнером, що ініціює такий проект, має бути 
самостійно визначено об’єкт [3, с. 10].

Однак після підготовки приватним партне-
ром всіх необхідних документів та передання 
їх до уповноваженого органу результатом роз-
гляду може стати відмова у пропозиції ДПП. 
Причина відмови може виявитись в тому, що до 
об’єкту, обраного приватним партнером, застосу-
вання ДПП є недоцільним. Тобто на початковому 
етапі приватний партнер не володіє інформацію 
стосовно можливості передання обраного ним 
об’єкту державної чи комунальної власності у 
приватне користування. Це означає, що на етап 

Вдосконалену загальну схеми реалізації процедури реалізації 

механізму державно-приватного партнерства наведено на рис.2.

.
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Рис. 2. Вдосконалена схема реалізації механізму ДПП

Джерело: складено автором на основі [1], [3], [4], [5], [6], [7]
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ідентифікації, визначення пріоритетів та відбору 
проекту має включати в себе перевірку обраного 
приватним партнером об’єкту у базі на предмет 
можливості застосування до нього механізму 
ДПП [2, с. 67].

Тому важливо сформувати таку єдину базу 
даних всіх об’єктів державної та комунальної 
форм власності, які можна залучити у механізм 
взаємодії державного та приватного секторів, 
обов’язково зазначаючи можливі (та бажані) 
форми співробітництва і назву органу, що упо-
вноважений на укладання договору. Це має бути 
публічна інформація із вільним безоплатним та 
відкритим доступом до неї для громадськості. 
Вважаємо, що база даних повинна бути затвер-
джена на законодавчому рівні і розміщена на сайті 
Верховної Ради України та на офіційних сторін-
ках органів місцевого самоврядування (стосовно 
об’єктів комунальної форми власності). Рішення 
стосовно внесення того чи іншого об’єкту у пере-
лік тих, до яких можливе та необхідне застосу-
вання ДПП, має прийматись Кабінетом Міністрів 
України на основі розгляду пропозицій, поданих 
від Міністерства економіки та розвитку та інших 

центральних і місцевих органів виконавчої влади 
[5, с. 113].

Недоліком початкового етапу реалізації парт-
нерської взаємодії держави та приватного сектору 
є питання відбору проекту ДПП. Законодавчі акти 
не відображають процедуру вибору проекту та 
не встановлюють критерії, на основі яких буде 
визначено який саме проект буде реалізовано в 
рамках ДПП. На цьому етапі має бути сформована 
єдина система критеріїв відбору проектів, до якої 
можуть бути включені такі показники як: необхід-
ність застосування ДПП стосовно даного об’єкта, 
розв’язання питань соціально-економічного та 
інноваційного розвитку країни та її регіонів за 
допомогою проекту ДПП, задоволення потреб 
населення, рівень складності та терміновості 
проекту, його фінансування та технічної реалізо-
ваності, ефективність проекту на засадах ДПП, 
життєздатність проекту після закінчення строку 
дії угоди ДПП, навантаження на бюджет, термін 
окупності, обсяги грошових потоків, що можна 
отримати в результаті реалізації проекту, обсяги 
капіталовкладень приватного партнера, рівень 
рентабельності тощо партнера [12, с. 55].

 
Планування та визначення проектів, які доцільно реалізувати на умовах ДПП

Виявлення потреб інноваційного розвитку об’єктів ОТГ або регіону в цілому

Ідентифікація перешкод розвитку та їх усунення
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конкретного механізму ДПП
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громадської оцінки проекту

Дослідження цінності проекту ДПП на ринку із врахуванням основних ринкових 
даних та сигналів ринку

Проведення переговорів із підприємницькими структурами 

Залучення до підготовки проекту професійного консультанта з питань ДПП
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реалізації проекту ДПП

Запропоновано автором новий етап алгоритму 
реалізації проекту ДПП (додатково до чинного)

Рис. 3. Алгоритм проведення етапу планування та визначення проектів, які доцільно реалізувати на 
умовах ДПП 

Джерело: складено автором на основі [8], [9], [10], [11]
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Висновки. Сьогодні в Україні на законодав-
чому рівні сформовано механізм реалізації дер-
жавно-приватного партнерства, однак практичне 
його застосування доводить існування в ньому 
суттєвих вад законодавчого характеру, недолі-
ків та проблем. Як показало дослідження, жоден 
з етапів механізму реалізації партнерства не є 
досконалим та потребує змін. Однією з основних 
причин, що перешкоджають розвитку проектів 
на засадах партнерської взаємодії держави та біз-
несу, є наявність двох діаметрально протилежних 
явищ – правове поле в сфері державно-приватного 
партнерства залежно від контексту є або неврегу-
льованим або навпаки зарегульованим. 

З метою подолання бар’єрів застосування 
механізму реалізації ДПП, що стримують його 
впровадження у практичну діяльність та приво-
дять до розірвання вже діючих проектів, заснова-
них на засадах ДПП, необхідно на законодавчому 
та практичному рівні забезпечити використання 
запропонованої вдосконаленої схеми реалізації 
цього механізму та кожного з її етапів зокрема. 
Це стане позитивним поштовхом для змін у сфері 
державно-приватного партнерства, сприятиме 
прискоренню практичного запровадження осно-
вних форм державно-приватного партнерства та 
активізації інвестування в інновації як основу 
модернізації економіки України та її регіонів.
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Shavlak M.A. DIRECTIONS FOR IMPROVING THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
IMPLEMENTATION MECHANISM 

The article is devoted to research and critical analysis of the features of public-private partnership 
the implementation mechanism, which is operating in Ukraine. The general scheme of PPP mechanism 
implementation is comprehensively considered. The main stages PPP mechanism implementation scheme 
are highlighted, namely: identification, prioritization and selection of an innovative project; making a 
decision about PPP implementation; private partner selection; conclusion PPP agreement; implementation 
and monitoring of the public-private partnership agreement. The main shortcomings in the implementation 
mechanism of public-private partnership, which prevent the activation of cooperation between the public 
sector and business structures and, as a result, restrain the innovative development of the regions of Ukraine, 
are identified. The importance of modernization and improvement of the existing procedure of PPP- projects 
through expanding and specifying the content of its individual stages is proved. The improved implementation 
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scheme of the public-private partnership mechanism is proposed. The following new stages of the algorithm 
are proposed: identification of development obstacles and their elimination; research of the value of the PPP 
project in the market, taking into account the main market data and market signals; conducting negotiations 
with business structures; involvement of a professional PPP consultant in the preparation of the project. It 
includes the following stages: preparation of the state partner's participation in the project on PPP terms; 
planning and definition of projects that are expedient to implement under PPP conditions; preliminary 
analysis and diagnosis of the project; making a decision on PPP implementation; private partner selection; 
conclusion PPP agreement; implementation management and monitoring of PPP contract. The algorithm for 
planning and determining the expediency of project implementation on the basis of public-private partnership 
is formed. The article proposes specific practical recommendations for improving the process of development 
and implementation of public and business partnership projects, the implementation of which will contribute 
to the acceleration of the implementation of forms of public-private partnership in practice and the attraction 
of investments in the modernization of the economy of the regions of Ukraine.

Key words: state, business, stages of the PPP mechanism, innovative development of regions, identification 
of a private partner, expediency of PPP implementation.
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НАЛАГОДЖЕННЯ ДІАЛОГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У статті порушується проблема встановлення взаємодії органів місцевого самовряду-
вання із громадськістю, зокрема територіальної громади з її мешканцями. Спираючись на 
аналіз джерельної бази дослідження виокремлено основні бар’єри, що перешкоджають ефек-
тивній взаємодії територіальної громади з мешканцями, зокрема розвитку наявної системи 
соціального діалогу в країні та труднощів, які ускладнюють взаємовідносини влади та гро-
мадськості. 

Схарактеризовано вагомість створення діалогової платформи для комунікації терито-
ріальних громад із мешканцями, зокрема для забезпечення участі громадян в ухваленні дер-
жавно-управлінських рішень. 

З метою забезпечення ефективного управління територіальними громадами запропоно-
вано запровадження діалогових форм взаємодії, зокрема на рівні громад – тижня діалогу. У 
його межах буде здійснюватися одночасно кілька форм безпосередньої взаємодії: інформу-
вання населення, звітування місцевої влади, отримання зауважень та пропозицій від насе-
лення, роз’яснення певних проблемних питань, консультування щодо нововведень. 

Окремо звертається увага на запровадженні єдиного зразка вебсайту для органів місце-
вого самоврядування. Підкреслюється, що вебсайти мають широкий спектр для викорис-
тання їх як діалогового майданчику. Крім того, окреслено важливість запровадження сучас-
них технологій для покращення якості життя громадян, а саме використання технологій 
Smart-Cyti («розумне місто»). 

Обґрунтовані пропозиції можуть забезпечити побудову дієвої комунікації між територі-
альною громадою та мешканцями, суспільної взаємодії, зокрема формування нової парадигми 
взаємовідносин органів місцевого самоврядування та громадськості. 

Ключові слова: взаємодія, бар’єри ефективної взаємодії, діалогова комунікація, діалогова 
платформа, принципи діалогу, органи місцевого самоврядування, громадськість, територі-
альна громада, мешканці.

Постановка проблеми. У період повномасш-
табної війни в Україні суспільство охопило від-
чуття заціпеніння та дереалізації, зросло соці-
альне напруження, тому особливого значення 
набуває діалогова комунікація органів державної 
влади з громадськістю. Проте наразі можна при-
пустити, що взаємодія органів місцевого само-
врядування та громадськості має переважно фор-
мальний характер, прослідковується достатньо 
низький рівень соціального діалогу в суспіль-
стві, що виключає бажаний соціально-економіч-
ний ефект. На наше переконання, потенційним 
інструментом згуртування суспільства, зокрема 
мешканців громад, запобігання соціального хви-
лювання, збереження соціальної спільності може 
стати фасилітований діалог, який на практиці слу-

гуватиме інтересам суспільства як у період кризи, 
так і після її закінчення. Важливу роль у цьому 
відіграє запровадження дієвих форм взаємодії, 
зокрема налагодження діалогової комунікації 
органів державної влади з громадськістю. Тому 
актуальним питанням є імплементація в діяль-
ність органів місцевого самоврядування діалогу 
як ефективного засобу комунікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед авторів праць, присвячених проблемам 
соціально-комунікативної взаємодії адміністра-
тивних організацій з соціумом, варто визначити 
Я. Дибчинську, Г. Почепцова, І. Шовкун та ін., 
зокрема авторами розглядаються комунікації як 
ефективний інструмент забезпечення «гарного 
урядування». Публічні комунікації в умовах 
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інформаційного суспільства висвітлено в дороб-
ках Л. Васильєвою, В. Дрешпак, М. Лашкіною, 
Л. Литвиновою, В. Шарій та ін. Соціальний діа-
лог як інститут державного управління, напрями 
покращення соціального діалогу розкрито в нау-
кових роботах О. Петроє, Н. Гостєвої, П. Тулей, 
В. Давиденка, О. Шубіна, В. Приходько тощо. 
Діалог як інструмент комунікації в територі-
альних громадах розглядають Л. Нестеренко, 
Т. Кисельова, А. Мосейко, Д. Проценко. Також 
слід відмітити напрацювання науковців у межах 
проєкту «Розбудова спільноти діалогу», який реа-
лізовувався з ініціативи за Мирні Зміни, Інституту 
миру і порозуміння, та ініціативи «Донбаський 
Діалог». А саме, видання Рекомендацій для орга-
нів місцевого самоврядування – «Діалог у місце-
вих громадах».

Метою статті є визначення шляхів покращення 
взаємодії органів місцевого самоврядування з 
громадськістю, а також розкриття особливостей 
діалогу як одного з інструментів налагодження 
взаємодії між територіальною громадою та її 
мешканцями.

Виклад основного матеріалу. Сприяючи фор-
муванню спільних підходів та погодженню напря-
мів і заходів державного управління, соціальний 
діалог між органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, організаціями робото-
давців і профспілок є перевіреним інструментом 
дієвої політики сучасних правових демократичних 
держав, які розвивають національну соціально 
орієнтовану ринкову економіку, спрямовану на 
реальне забезпечення прав людини та підвищення 
ефективності соціально-економічних відносин [6].

Як ми можемо бачити, маючи потребу вирішу-
вати проблеми громади, і постійно перебуваючи 
під тиском активних мешканців, лідери місцевого 
самоврядування потребують нових способів орга-
нізації взаємин із громадськістю [2]. Але наразі 
прослідковуються певні перешкоди щодо побу-
дови ефективної взаємодії територіальної громади 
з мешканцями, зокрема розвитку наявної системи 
соціального діалогу в країні та труднощі, які усклад-
нюють взаємовідносини влади та громадськості. 

Аналіз літератури з проблематики дозволив 
виокремити основні бар’єри [3; 5; 7]: 

− органи державної влади та громадськість 
не мають достатнього досвіду й навичок застосу-
вання процедур публічної політики й консульта-
цій;

− надмірна заполітизованість процесу вза-
ємовідносин органів публічної влади та громад-
ськості, що формує недовіру до влади та її рішень;

− недостатній рівень професійної підго-
товки представників громадськості, що викликає 
недовіру рішень влади щодо громадських рад та 
висновків громадських експертиз;

− переважна більшість громадян не має 
бажання та можливості реалізувати свої права на 
участь у процесі вирішення питань місцевого зна-
чення через форми прямої демократії, тому що 
недооцінюють свої можливості в цьому процесі;

− наявні суперечливі законодавчі положення, 
які регулюють питання соціального діалогу в країні;

− виклики, пов’язані з пандемією COVID-19, 
структурні зміни в економіці тощо.

Унікальність діалогу значною мірою полягає в 
тому, що він дозволяє включати громадянське сус-
пільство й різні групи населення в процес суспіль-
них змін на всіх рівнях – від вирішення конфлікту 
в громаді до імплементації реформ на національ-
ному рівні або проведення мирних переговорів 
між державами [8]. 

Отже, у сучасному трактуванні діалог доречно 
розглядати як трансформативний процес, орієн-
тований на налагодження розуміння та сприяння 
ухваленню рішень щодо спільних дій. Утім, за 
умов фахового проведеня діалогу можна домог-
тися зближення позицій учасників зустрічі, а 
в окремих випадках – вирішення конфлікту, не 
виключаючи позитивного впливу на збройний 
конфлікт. Звідси, діалог за своєю сутністю є пев-
ним механізмом демократичної взаємодії, який 
забезпечує узгодження позицій та інтересів заці-
кавлених сторін. 

У межах проведеного дослідження, зокрема 
реалізованого проєкту [4] було визначено напрями 
розвитку ефективної взаємодії органів місцевого 
самоврядування та громадськості. З метою забез-
печення ефективного управління територіаль-
ними громадами, зокрема на основі взаємодії, 
уважаємо доречним запровадження на рівні гро-
мад тижня діалогу. У його рамках буде здійсню-
ватися одночасно кілька форм безпосередньої 
взаємодії: інформування населення, звітування 
місцевої влади, отримання зауважень та пропози-
цій від населення, роз’яснення певних проблем-
них питань, консультування щодо нововведень. 
Доречно підкреслити, що саме безпосереднє 
спілкування (віч-на-віч) забезпечує відкритість та 
прозорість роботи територіальної громади, надає 
можливість її мешканцям окреслити наявні про-
блеми, підвищує довіру громадян до влади.

Крім того, у рамках діалогової платформи, як 
вже будо нами зазначено [4], бажано, щоб було 
створено різноманітні цільові майданчики: 
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- інформаційні (для розміщення стендів, дру-
кованих роздаткових матеріалів, відеоінформація, 
макети або схеми щодо обговорюваних питань 
тощо); 

- діалогові – майданчики (для безпосереднього 
спілкування щодо обговорення сучасних питань 
місцевого самоврядування); 

- консультативний – для отримання консульта-
цій від посадових осіб, представників комуналь-
них підприємств, організацій, установ;

- громадський – територія, на якій розміщу-
ється скринька скарг, пропозицій або, у разі обго-
ворення якогось питання, скринька для голосу-
вання.

Професійно-підготовлені та проведені діалоги 
в громаді можуть допомогти [1; 2]: 

1. Покращити взаємодію влади та громади (під-
вищити поінформованість громадян щодо діяль-
ності влади й покращити прозорість влади; перейти 
від конфлікту до розуміння, підтримки й конструк-
тивного партнерства; залучити громаду до ефек-
тивного ухвалення рішень; заручитися підтримкою 
громади для виконання рішень, адже участь в ухва-
ленні рішення мотивує до їх виконання).

2. Вирішити проблеми й конфлікти (знайти 
вихід з патової ситуації, коли проблема довго 
не вирішується; ухвалити прагматичні рішення, 
незважаючи на ідеологічні відмінності; подолати 
конфліктні процеси всередині громад; налагодити 
міжвідомчу співпрацю між освітянами, медич-
ними працівниками, правоохоронцями тощо).

3. Згуртувати громаду як відповідальну спіль-
ноту (мобілізувати соціальний капітал і людські 
ресурси громади для вирішення проблем; знайти 
нові шляхи реалізації місцевої політики; провести 
громадські слухання, розробити стратегії роз-
витку громади; відпрацювати механізм роботи з 
органами самоорганізації населення).

Плідний діалог між соціумом і владою – це 
фундамент демократичних управлінських відно-
син і досягнення справедливості в економічному 
й соціальному житті суспільного устрою. Цей 
діалог повинен стати одним із головних крите-
ріїв оцінки якості управлінської культури, довіри 
громадян до влади, реальним індикатором фор-
мування в Україні активного громадянського сус-
пільства й демократичної держави [5]. 

Зважаючи на окреслене, назрілим питання 
залишається підвищення освітнього рівня:

- громадськості та посадових осіб місцевого 
самоврядування шляхом організації спільних 
навчальних заходів (вивчення зарубіжного та 
передового вітчизняного досвіду тощо);

- населення щодо використання інтернет-
ресурсів, а саме: пошук інформації на офіцій-
ному сайті органів місцевого самоврядування, 
користування інструментами е-демократії тощо. 
Інтернет-освіченість, особливо маломобільних 
категорій – пенсіонерів, людей з інвалідністю, 
жінок-домогосподарок тощо дозволить розши-
рити коло осіб, залучених до місцевих політик, 
інтеграції цих категорій до життя громади.

Окремо варто звернути увагу на запрова-
дження єдиного зразка вебсайту для органів міс-
цевого самоврядування. Вебсайти мають широ-
кий спектр для використання їх як діалогового 
майданчику. Наразі бажано додати на вебсайт роз-
діл «Бізнес-платформа», де буде розміщуватися 
інформація про місцевий бізнес, його виробни-
цтво. Бізнес-структури окремих областей знахо-
дяться в «ізоляції», усі економічні зв’язки, ринки 
збуту – порушені. 

Уважаємо, що створення умов для промо-
ції продукції місцевого виробника, розміщення 
інформації про підприємства – це формування 
партнерських відносин із бізнесом та сучасний 
підхід до розвитку економіки громади. Розроб-
ник вебсайту – державний орган, який надасть 
необхідний захист персональних даних. Проте 
органам місцевого самоврядування для запро-
вадження нового вебсайту необхідно придбати 
сервер, наповнити його інформацією та підтриму-
вати зміст сайту в актуальному стані, спираючись 
на щоденні зміни. Вебсайт повинен мати «Кабі-
нет мешканця громади», через який громадяни 
здобудуть доступ до публічних послуг (держав-
них, муніципальних), інструментів е-демократії, 
можливості отримувати довідки, направляти 
звернення, зберігати відповіді та історію тощо. 
Одноразова реєстрація в кабінеті – зручна умова 
для людей з інвалідністю, пенсіонерів, домогос-
подарок. 

До одного з діючих засобів належить запро-
вадження сучасних технологій для покращення 
якості життя громадян. Використання технологій 
Smart-Cyti («розумне місто») дозволить:

- активізувати потенційно активну частину 
населення шляхом безпосередньої участі у вирі-
шенні місцевих питань благоустрою, озеленення, 
забезпечення зрозумілості змісту щоденної 
роботи комунальних підприємств та здійснення 
контролю за їх діяльністю в онлайн-режимі; 

- умотивує місцеву владу швидко реагувати на 
потреби населення, працювати відкрито, інфор-
мувати населення щодо своєї діяльності. Імпле-
ментація технологій Smart-Cyti на рівні громад 
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можлива за наявності вебсайтів як потужного 
ресурсу можливостей мережі Інтернет та запро-
вадження «кабінету мешканця громади».

Висновки з цього дослідження й перспек-
тиви подальших розвідок у цьому напрямі. 
У процесі налагодження взаємодії суб’єктів міс-
цевих політик важливе значення має системна 
реалізація всіх вищезазначених складових, що, на 
нашу думку, забезпечать якісно новий рівень сус-
пільної взаємодії. 

Проте слід зауважити про новий вимір діалогу, 
запровадження якого: підвищує довіру до влади; 
є засобом формування позитивного іміджу; є діє-
вим механізмом забезпечення узгодження інтер-
есів суб’єктів самоврядування; забезпечує ство-
рення передумов для вдосконалення управління 
на місцевому рівні, зокрема демократичного 
управління; забезпечує активізацію та залучення 
різних верств населення до місцевого самовря-
дування. За таких умов, до основних принци-
пів діалогу належить: демократичність, відкри-
тість, інклюзивність, рівноправність, соціальна 
відкритість, згуртованість та відповідальність. 
Ефективна модель співдії органів місцевого 

самоврядування та громадськості – це взаємодія, 
яка побудована на основі вище окреслених прин-
ципів, у якій наявні всі види комунікації, зокрема 
діалогової.

Отже, під час загрози територіальної ціліс-
ності держави, реалізація соціального діалогу, 
розширення кола його завдань набуває «нової» 
актуальності. Без належної якості діалогу, парт-
нерської взаємодії органів державної влади та 
громадськості неможливе продовження реформи 
децентралізації, руху нашої країни до Європей-
ського Союзу, а найголовніше – до Перемоги та 
Незалежності. В основі вище окресленого міс-
титься ключове посилання на те, що діалог є ката-
лізатором реформ, а також найбільш ефективним 
засобом згуртування громади, формування дієвої 
співпраці влади із громадським сектором, який 
на практиці слугуватиме широким інтересам 
суспільства як у період кризи, так і після її закін-
чення.

До перспектив подальших досліджень відно-
симо подальший розгляд аспектів комунікатив-
ної діяльності органів державної влади в умовах 
диджиталізації. 
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Vasynova N.S. DEVELOPMENT OF DIALOGUE COMMUNICATION  
IN LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 

The article raises the problem of establishing the interaction between local self-government bodies and the 
public, in particular between the territorial community and its residents. According to the analysis of the source 
base of the study, the main barriers that impede the effective interaction between the territorial community and 
residents have been identified, in particular those that impede the development of the existing system of social 
dialogue in the country and the difficulties that complicate the relationship between the authorities and the public. 



125

Місцеве самоврядування

The importance of creating a dialogue platform for communication of territorial communities with residents 
has been described, in particular, to ensure the participation of citizens in the adoption of state-administrative 
decisions. 

In order to ensure the effective management of territorial communities, we have proposed to introduce 
dialogue forms of interaction, in particular at the community level – a week of dialogue. Within the week, 
several forms of direct interaction will be carried out simultaneously: informing the population, reporting 
to local authorities, receiving comments and proposals from the population, clarifying certain problematic 
issues, advising on innovations. 

Special attention is paid to the introduction of a single website template for local self-government bodies. 
It is emphasized that there is a wide range of possibilities to use websites as a dialogue platform. In addition, 
the importance of introducing modern technologies to improve the quality of life of citizens is outlined, namely 
the use of Smart City technologies. 

Reasonable proposals can ensure the establishment of effective communication between the territorial 
community and residents, public interaction, in particular, the emergence of a new paradigm of relations 
between local self-government bodies and the public. 

Key words: interaction, barriers to effective interaction, dialogue communication, dialogue platform, 
dialogue principles, local self-government bodies, public, territorial community, residents.
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ  
ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Визначено, що проблеми забезпечення глобальної безпеки актуалізуються у зв’язку з повно-
масштабним вторгненням росії на територію України, руйнуванням важливих інфраструк-
турних об’єктів, у тому числі тих, які можуть нести шкоду навколишньому середовищі та 
загрожувати екологічній безпеці. Водночас, такі війни наносять шкоду і міжнародним еконо-
мічним відносинам, продовольчій безпеці, викликають енергетичну кризу тощо. Тому на сьо-
годні актуалізується питання щодо системного аналізу проблем глобальної безпеці в умовах 
воєнних викликів.

Доведено, що поняття «глобальна безпека» ширше поняття «національна безпека» та 
«міжнародна безпека», адже глобальна безпека – це такий стан захисту світового співто-
вариства, при якому створюються безпечні умови існування, розвитку життєдіяльності 
всього людства, яка варіюється у широкому діапазоні, включаючи аспекти від військового 
контролю, роззброєння і непоширення зброї, до врегулювання конфліктів, миротворчих місій 
і пост-конфліктних діалогів. 

Автором обґрунтовано доцільність застосування поняття «глобальна безпека» та зазна-
чено, що глобальна безпека – це вид безпеки для всього людства, захист від небезпек всесвіт-
нього масштабу, що загрожує існуванню людей або як мінімум здатних призвести до погір-
шення умов життєдіяльності людей на планеті.

Виокремленні три групи глобальних небезпек, кожна з яких може бути предметом само-
стійного дослідження, оскільки її вплив здатний катастрофічно вплинути на безпеку та 
саме існування держави та планети в цілому. Це природні, комунікаційні та військові загрози. 
Обґрунтовано, що з метою розвитку та зміцнення глобальної безпеки необхідно вести сер-
йозну роботу за такими напрямами: роззброєння та контроль над озброєннями; захист 
навколишнього середовища; сприяння економічному та соціальному прогресу країн, що роз-
виваються; ефективна демографічна політика; боротьба з міжнародним тероризмом та 
незаконним обігом наркотиків; запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів; 
збереження культурного різноманіття у світі.

Ключові слова: глобальна безпека, національна безпека, міжнародна безпека, глобальні 
загрози, природні загрози, комунікаційні загрози, військові загрози.

Постановка проблеми. У ХХІ ст. проблема 
глобального управління у контексті забезпечення 
безпеки стає однією з центральних у системі 
публічного управління. Це викликано тим, що 
основний зміст сучасного процесу глобалізації 
увійшло в протиріччя з формами його глобаль-
ного управління, не здатні впоратися з викликами, 
загрозами та ризиками глобального розвитку. 
Проблема актуалізована ще й суттєвою транс-
формацією механізму взаємодії між глобальними 
акторами у бік конфронтації.

Дедалі частіше фахівці з міжнародних відносин 
висловлюють припущення, що асиметричність 
сучасних загроз безпеки людині й соціуму, рівень 
складності проблем, з якими стикається людство, 
зростатиме. За таких умов будь-який актор про-
сто не в змозі знайти повністю адекватну новим 
викликам односторонню відповідь, бо питання 
наявності ресурсів для ефективної дії стає тільки 
частиною проблеми. Навіть якби хтось зі світових 
лідерів отримав у володіння необмежені ресурси, 
як і раніше, йому були б необхідні перспективні 
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стратегічні умови та навички, які інші партнери 
можуть задіяти для вирішення питань високого 
ступеня складності. Тож різноманітні форми 
партнерства у сфері безпеки, чи – то на основі 
спільних цінностей або традиції, чи – то взаємної 
вигоди, не втрачають актуальності. Партнери при-
вносять до спільного стратегічного та тактичного 
арсеналу ті можливості, які складно дублювати. 
Вони також виробляють багатосторонній підхід 
до безпеки, який стає все більш важливим з еко-
номічних, культурних та політичних причин [1].

Крім того, проблеми забезпечення глобальної 
безпеки актуалізуються у зв’язку з повномасштаб-
ним вторгненням росії на територію України, руй-
нуванням важливих інфраструктурних об’єктів, у 
тому числі тих, які можуть нести шкоду навко-
лишньому середовищі та загрожувати екологічній 
безпеці. Водночас, такі війни наносять шкоду і 
міжнародним економічним відносинам, продо-
вольчій безпеці, викликають енергетичну кризу 
тощо. Тому на сьогодні актуалізується питання 
щодо системного аналізу проблем глобальної без-
пеці в умовах воєнних викликів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми глобальної безпеки аналізують 
наступні науковці: О. Білорус, С. Галака, О. Голо-
вань, В. Грубов, М. Капітоненко, В. Константи-
нов, Р. Кривонос, Д. Лук‘яненко, М. Митрофанов, 
І. Мінгазутдінов, І. Погорська та ін. Водночас, 
проблеми глобальної безпеки аналізуються фраг-
ментарно, так автори аналізують проблеми між-
народної екологічної безпеки, зауважують на 
європейській колективній безпеці в умовах гло-
балізації, аналізують проблеми співвідношення 
глобалізації і безпека розвитку та ін. Водночас, 
відсутні системні дослідження проблеми забез-
печення глобальної безпеки в умовах невизначе-
ності та надзвичайних ситуаціях.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є системний ана-
ліз проблем забезпечення глобальної безпеки в 
умовах невизначеності та надзвичайних ситуа-
ціях.

Виклад основного матеріалу.
Глобальну безпеку потрібно розглядати, не 

обмежуючись лише екологічною проблематикою 
та міжнародними відносинами. Вона охоплює все 
різноманіття функцій та структур забезпечення 
саморозвитку, стійкості, надійності, безпеки існу-
вання біо-, соціо-, когно- та техносфери [2, с. 10].

Слід звернути увагу, що часто у наукових дже-
релах використовують поняття «міжнародна без-
пека», «національна безпека». Водночас, на нашу 

думку, обґрунтовано використовувати поняття 
«глобальна безпека», адже міжнародна безпека 
у широкому значенні – це комплекс загальновиз-
наних спеціальних принципів і норм, спрямова-
них на підтримання миру й міжнародної безпеки, 
запобігання актам агресії; у вузькому значенні 
це – сукупність загальноприйнятних принципів і 
норм, що передбачають забезпечення військово-
політичної безпеки держав, запобігання виник-
ненню воєн і збройних конфліктів [3, с. 19]. 

Водночас, міжнародна безпека – це «стан між-
народних відносин, при якому створюються умови, 
необхідні для існування і функціонування держав 
при забезпеченні їх повного суверенітету, полі-
тичної та економічної незалежності, можливості 
відсічі військово-політичному натиску і агресії, їх 
рівноправних відносин з іншими державами» [4]. 
А. Назарова розглядає термін «міжнародна без-
пека» як «стан захищеності держав світу і всього 
світового співтовариства від зовнішніх і у певних 
випадках внутрішніх загроз, які надають руйнів-
ний вплив на такі інтереси та принципи» [5].

Разом з тим, національна безпека має метою 
досягнення державою стану поєднання внутріш-
ніх і зовнішніх умов існування, який гарантує 
збереження територіальної цілісності й виключає 
насильницьку зміну державного ладу [6].

На нашу думку, поняття «глобальна безпека» 
ширше поняття «національна безпека» та «міжна-
родна безпека», адже глобальна безпека – це такий 
стан захисту світового співтовариства, при якому 
створюються безпечні умови існування, розвитку 
життєдіяльності всього людства, яка варіюється у 
широкому діапазоні, включаючи аспекти від вій-
ськового контролю, роззброєння і непоширення 
зброї, до врегулювання конфліктів, миротворчих 
місій і пост-конфліктних діалогів. 

Глобальна безпека складається з багатьох сфер 
життєдіяльності, що мають світове значення. До 
таких слід віднести: політичну, економічну, еко-
логічну, військову, продовольчу безпеки, а також 
проблеми демографічного характеру, господар-
ської діяльності, зростання людського потенціалу 
та безпеки кожної особи [7].

Водночас, глобальна безпека ‒ це глобальне 
управління в дії та в режимі реального часу.

На нашу думку, глобальна безпека – це вид 
безпеки для всього людства, захист від небезпек 
всесвітнього масштабу, що загрожує існуванню 
людей або як мінімум здатних призвести до погір-
шення умов життєдіяльності людей на планеті.

Таким чином, одним із основних процесів 
сучасної світової політики та міжнародних відно-
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син є глобалізація. Для нього характерно погли-
блення взаємної залежності від політичної, еко-
номічної, ідеологічної та інших галузей. У зв'язку 
з цим відбувається процес перетворення світу 
у єдину структуру. Вага глобальних інтересів 
зростає порівняно з національними інтересами, 
поглиблюється взаємозв'язок між внутрішніми та 
зовнішніми аспектами безпеки. 

Як у практичному, так і в теоретичному вимі-
рах бачення глобальної безпеки сучасного світу не 
може бути інакшим за системне, оскільки загрози 
мають багатогранний характер, розвиваються і 
переплітаються. Ймовірно, одну з найбільших 
науково-аналітичних перспектив зберігатиме реф-
лексія на розвиток «складних систем». Системне 
визначення предмета глобальної безпеки з пози-
цій пізнання формуватиме його бачення як одного 
з нових дисциплінарних напрямів, який поєднує в 
собі теоретичні, методичні та практичні підходи, 
пов’язані з вивченням того, що визнано занадто 
складним, щоб підходити редукціонізму, і що 
викликає питання кордонів, внутрішніх і зовніш-
ніх відносин, структури, законів або виникнення 
властивостей, що характеризують саму систему, 
проблеми режимів спостереження та моделю-
вання дій складних сукупностей [1]. 

У загально-концептуальному плані, приклад-
ному до різних аспектів міжнародної взаємодії, 
глобальна безпека означає здатність держави або 
будь-якої людської спільноти забезпечити всім 
своїм членам мінімальний рівень безпеки від 
будь-якої небезпеки чи загрози застосування сили 
і підтримання стійкості колективної діяльності, 
систем захисту людини та критичної інфраструк-
тури. Держави, шляхом прийняття правових норм, 
поступово беруть до уваги те, що передбачають 
поняття «глобальної загрози» (зокрема, терорис-
тичної) та «загальної безпеки», охоплюючи все 
ширше проблеми багатьох суб’єктів, як держав-
них, так й приватних [8, с. 61–65].

Розглянемо основні джерела загроз глобальній 
безпеці. Як це не сумно, але основним джерелом 
техногенних катастроф, як і раніше, залишається 
людський чинник. Звичайно, непередбачуваний 
цунамі може наробити великих бід, але, порів-
няно з числовими характеристиками катастроф, 
як це не блюзнірсько виглядає, природа займає 
далеко не перше місце у списку «організаторів» 
катастроф. Як і раніше, людина зі своїми слабкос-
тями породжує переважну більшість техногенних 
аварій, що забирають безліч людських життів та 
завдають колосальних збитків. У зв'язку з цим 
можна зробити висновок, що головна мета гло-

бальної безпеки – це усунення людського чинника 
із систем управління множинними катастрофов-
місними процесами. Незважаючи на це, не слід 
забувати, що основними процесами (елементами 
позаштатних ситуацій, що призводять до ката-
строф), контроль яких забезпечить системну без-
пеку, є: хвороботворні мікроорганізми, хімічні 
речовини, газові виділення, алогічна поведінка 
людини (психологічні відхилення), кліматичні 
зміни, хвороба людини (фізіологічні зміни), симп-
томи старіння, зміни в магнітних, гравітаційних, 
електричних та інших полях тощо.

Наступною загрозою глобальній безпеці є 
активізація міждержавного протиборства, основу 
якого становлять невоєнні заходи – політичні, еко-
номічні, інформаційні. Це протиборство пошири-
лося попри всі види іншої діяльності – диплома-
тичну, наукову, спортивну. 

Ще однією загрозою глобальній безпеці є зне-
вага загальноприйняті норми міжнародного права 
і на цьому фоні відбуваються військові конфлікти 
та розгортання терористичних агресій.

Також, загрозою глобальній безпеці може 
бути штучний інтелект. Застерігаючи людство від 
потенційних загроз, які несе у собі дедалі активні-
ший розвиток і застосування штучного інтелекту, 
слід зазначити, що «сучасна соціальна діалек-
тика ризиків та безпеки глобального світу дедалі 
більше виразно «схиляється» до затвердження 
пріоритету заходів безпеки щодо існуючих та очі-
куваних ризиків. А це – і критичне управління 
еволюцією біосфери, та «Інтернет речей» та соці-
альний кредит тощо [2, с. 52].

Очевидно, що питання забезпечення безпеки є 
базовими у системі людських потреб, цінностей 
та пріоритетів, тому вони іманентно актуальні 
завжди. Але також є незаперечним той факт, що 
новий світ, з усіма його особливостями, що фор-
муються закономірностями, трендами вимагає 
нових теорій для розуміння і пояснення процесів, 
що заповнюють його простір. 

Так, кіберпростір може виступати ключовою 
ланкою гібридної війни, оскільки гібридна війна 
за своєю суттю носить глобальний характер. 

Глобалізація та інформатизація перетворили 
нас на свідків того, як індустріальне суспільство 
змінюється на інформаційне, яке модернізує сві-
тову політику, економіку, характер міждержавних 
відносин, взаємозв'язок влади та народу. Дер-
жава у процесі становлення інформаційного сус-
пільства перебирає роль координатора функцій 
всіх елементів соціуму, щоб сприяти інтеграції 
в інформаційне простір кожного суб'єкта сус-
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пільства. Розвиток інформаційних технологій та 
їх впровадження у різні сфери життєдіяльності 
можна з упевненістю назвати благом, яке дає 
поштовх економічного зростання, а також підви-
щує добробут суспільства. Проте слід пам'ятати 
про негативні наслідки, до яких можуть навести 
наукові досягнення.

Таким чином, на сьогоднішній день інформа-
ція є інструментом формування державної та між-
народної громадської думки. Рівень впливу засо-
бів масової інформації у політичному просторі 
розширюється, завдяки Інтернету, який надає 
можливість всебічно впливати на світову громад-
ськість, яка включає велику аудиторію різних дер-
жав у вирішення актуальних політичних проблем. 
Незважаючи на всі сильні сторони та можливості, 
інформаційний простір залишається областю, яка 
несе у собі потенційні загрози глобальній безпеці.

Також загрозою глобальній безпеці може бути 
інформаційні виклики. Так, комп'ютеризація та 
інформаційна революція призвели до науково-
технічного прогресу у військовій галузі. Впрова-
дження високих технологій корінним чином змі-
нило характер та можливості звичайних систем 
озброєння, розвідки та управління військами та 
розширило можливості ведення війни на відстані. 
Роль інформаційних технологій у військовій сфері 
зростає у контексті глобалізації. Інформаційні 
системи стали потужним інструментом як потен-
ційних противників, так ворожих країн. Інфор-
маційна війна є актуальним аспектом сучасного 
суспільства і без її розуміння нелегко зрозуміти 
процеси в сучасному політичному житті та гео-
політиці [9; 10].

Можна з упевненістю сказати, що роль інфор-
маційних технологій у системі глобальної безпеки 
і надалі зростатиме. Під впливом інформаційних 
технологій змінюється характер сучасних зброй-
них конфліктів та бачення військово-політичним 
керівництвом військово-силової політики. Кон-
цепція кібернетичної війни описує нові загрози, 
що стоять перед сучасним світом. Отже, інфра-
структура управління сучасними суспільствами 
залежить від інформаційно-комунікаційних тех-
нологій. Через Інтернет можна порушити функ-
ціонування як військової командної структури 
ворога, так і цивільних сфер діяльності.

Результати дослідження глобального контек-
сту безпеки сучасної держави дозволяють кла-
сифікувати глобальні загрози за походженням та 
змістом. Умовно вони диференціюються на три 
великі групи, кожна з яких може бути предме-
том самостійного дослідження, оскільки її вплив 

здатний катастрофічно вплинути на безпеку та 
саме існування держави та планети в цілому. Це 
природні, комунікаційні та військові загрози. Ця 
класифікація охоплює найбільш загальні зв'язки 
та відносини природи, людини та суспільства, що 
складаються на планеті Земля.

До природних загроз на глобальному рівні від-
носяться: катастрофи космогенного (космічного) 
та планетарного (геоїдного) походження (зміна 
клімату, зіткнення з іншими великими планетами 
чи іншими космічними об'єктами, інші природно-
космічні аномалії); широкомасштабні землетруси, 
епідемічні, пандемічні інфекційні захворювання 
планети (COVID-19, чорна віспа, чума, холера, 
сибірка тощо).

Природне середовище породжує загрози через 
дію космічних і земних сил - механічних, фізич-
них, хімічних, біологічних, геологічних та ін. 
Оскільки ці сили (чинники) об'єктивні, прояв-
ляються поза і незалежно від свідомості людей, 
їхня загроза постійна, і передбачити місце їх дії 
(наприклад, землетрусу, цунамі) та наслідки дуже 
складно. Але природа і сама піддається загрозі в 
результаті всезростаючого техногенного впливу 
на неї людини [11].

В результаті виникають ті самі екологічні дис-
баланси (парниковий ефект, озонові дірки), які 
небезпечно впливають на життєдіяльність грома-
дян та держав.

Комунікаційні загрози - це загрози внутрішнім 
та зовнішнім зв’язкам всебічного розвитку сучас-
них держав із процесами глобалізації, які зумов-
лені гуманітарною діяльністю всього людства в 
соціальній, політичній, економічній, етнонаціо-
нальній, релігійній, культурній, інформаційній та 
інших галузях. Розвиток комунікаційних відносин 
усередині держав і між ними зумовлено приско-
реним розвитком науково-технічного прогресу, 
особливо у сфері інформаційних технологій, а 
також свідомо запланованими діями (без прогнозу 
наслідків) певних безвідповідальних соціальних, 
політичних, економічних, інтелектуальних та 
релігійних еліт, а також організованих криміналь-
них груп, злочинна діяльність яких переноситься 
на геополітичний простір планети. Об'єктом кому-
нікаційних загроз виступає гуманітарна сфера 
діяльності людства: соціально-політичний устрій, 
економічне життя, державні структури, культура, 
освіта, інформаційні системи, свободи та права 
людини, інститути громадянського суспільства, 
суверенітет і цілісність держави, державна мова, 
сімейно-родинні, міжнаціональні та міжконфе-
сійні відносини, здоров'я, інтелект людей та ін.
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Комунікаційне включення сучасних держав у 
систему сучасних міжнародних відносин, де все 
більший наголос робиться не на територіальне 
витіснення держави з її історичного місця прожи-
вання, а на вільне переміщення інформаційних 
та фінансових потоків, «прозорість» державних 
кордонів, розвиток кооперативного, економіч-
ного, політичного, фінансового, інформаційного, 
митного, культурного, міжконфесійного та інших 
форм співробітництва з урахуванням геополітич-
ного становища держави і здатність до конвер-
генції, дозволяє продуктивніше вести мову про 
вплив комунікаційних загроз на безпеку сучасної 
держави. 

Найбільш небезпечними для глобальної без-
пеки сучасної держави є військові небезпеки. До 
військових загроз глобального характеру слід від-
нести загрози застосування військового насиль-
ства у загальносвітовому масштабі, у тому числі 
і на регіональному рівні, з певною неминучістю, 
що переростає у глобальний військовий конфлікт.

Такими загрозами, на нашу думку, правомірно 
вважати наступні: світову війну; всі військові дії, 
пов'язані із застосуванням ядерної та іншої зброї 
масового знищення; організовані збройні дії між-
народного тероризму.

Військово-промисловий комплекс держав, що 
належать до глобальних та регіональних геопо-
літичних центрів, розробляючи та виробляючи 
зброю війни, посилюючи мілітаризм у націо-
нальних та коаліційних формах, має пряме від-
ношення до застосування військового насильства 
сучасними державами та деструктивними теро-
ристичними  силами у різних масштабах [12].

Проведений аналіз дає підстави зазначити, що 
сучасна глобалізація, все глибше проникаючи у 
суспільне життя держав та народів планети, крім 
інтеграційних тенденцій, сприяють солідарному 

розвитку на новому якісному рівні міждержав-
них економічних, культурних та міжконфесійних 
зв'язків, що породжує і тенденцію глобальної 
небезпеки.

Розглядаючи глобалізацію як системний фено-
мен, що впливає на національну безпеку сучасної 
держави, та примушує її до нової стратегії захисту 
своїх геополітичних інтересів, правомірно пору-
шити питання існування глобальних загроз, які 
держава змушена враховувати у своїй політичній 
стратегії, якщо вона прагне зберегти своє неза-
лежне існування, самобутню національну та релі-
гійну специфіку.

Глобальні загрози є протилежним інтеграції 
вектором впливу глобалізації на безпеку сучасних 
держав. 

Висновки. У статті здійснено аналіз підходів 
до поняття «глобальна безпека», виокремленні 
три групи глобальних небезпек, кожна з яких 
може бути предметом самостійного дослідження, 
оскільки її вплив здатний катастрофічно вплинути 
на безпеку та саме існування держави та планети 
в цілому. Це природні, комунікаційні та військові 
загрози. Обґрунтовано, що з метою розвитку та 
зміцнення глобальної безпеки необхідно вести 
серйозну роботу за такими напрямами: роззбро-
єння та контроль над озброєннями; захист навко-
лишнього середовища; сприяння економічному 
та соціальному прогресу країн, що розвиваються; 
ефективна демографічна політика; боротьба з 
міжнародним тероризмом та незаконним обігом 
наркотиків; запобігання та врегулювання етнопо-
літичних конфліктів; збереження культурного різ-
номаніття у світі.

У перспективі подальших розвідок передбача-
ється проаналізувати нормативно-правові меха-
нізми формування та забезпечення глобальної 
безпеки.
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Zahola T.M. MODERN PROBLEMS OF ENSURING GLOBAL SECURITY IN CONDITIONS  
OF UNCERTAINTY AND EMERGENCY SITUATIONS

The author determined that the problems of ensuring global security are actualized in connection with the 
full-scale invasion of Russia on the territory of Ukraine, the destruction of important infrastructure facilities, 
including those that can harm the environment and threaten ecological security. At the same time, such wars 
harm international economic relations, food security, cause an energy crisis, etc. Therefore, today the issue of 
systematic analysis of global security problems in the conditions of military challenges is topical.

The author proved that the concept of "global security" is broader than the concepts of "national security" 
and "international security", because global security is a state of protection of the world community that 
creates safe conditions for the existence and development of the life of all mankind, which varies in a wide 
range, including aspects from military control, disarmament and non-proliferation, to conflict resolution, 
peacekeeping missions and post-conflict dialogues.

The author substantiates the expediency of using the concept of "global security" and states that global 
security is a type of security for all mankind, protection from dangers of a global scale, which threaten the 
existence of people or at least can lead to deterioration of living conditions of people on the planet.

The article singles out three large groups, each of which can be the subject of an independent study, since its 
influence can have a catastrophic effect on the security and very existence of the state and the planet as a whole. 
These are natural, communication and military threats. The author substantiates that in order to develop and 
strengthen global security, it is necessary to conduct serious work in the following areas: disarmament and 
arms control; Environmental Protection; promoting the economic and social progress of developing countries; 
effective demographic policy; fight against international terrorism and illegal drug trafficking; prevention and 
settlement of ethnopolitical conflicts; preservation of cultural diversity in the world.

Key words: global security, national security, international security, global threats, natural threats, 
communication threats, military threats.
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ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СЕКТОРІ  
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ 

У статті з позицій системного аналізу системно висвітлюються правові інструменти 
протидії корупції у структурі сектору безпеки і оборони України на сучасному етапі держав-
ного будівництва. Обґрунтовано позицію, у відповідності до якої категорія «правові інстру-
менти протидії корупції у сфері безпеки і оборони» є складною, багатоаспектною і її зміст 
формується на основі поєднання та узагальнення певних змістовних контекстів не лише 
правової матерії, а й філософії, психології, політології, етики, соціології тощо. Запропоно-
вано під правовими антикорупційними інструментами у секторі безпеки і оборони розуміти 
спеціальні антикорупційні функції і повноваження різних суб’єктів трьох субординаційних 
рівнів: на рівні глави держави і офіційного вищого політичного керівництва держави, на рівні 
діяльності спеціально створених державних антикорупційних інституцій, на відомчому окре-
мих відомств (у межах системи забезпечення національної безпеки і оборони). Зауважено, 
що Президент України є основним суб’єктом, який на базовому політичному рівні визначає 
пріоритети протидії корупції у секторі безпеки і оборони України. Це обумовлено тим, що 
Президент України як глава держави та Верховний головнокомандувач Збройних Сил України 
виконує значне коло обов’язків із гарантування державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, додержання Конституції, прав та свобод людини і громадянина. Пре-
зидент України має у своєму розпорядженні значну кількість організаційно-правових засобів 
протидії корупційним проявам у структурах суб’єктів військового управління. 

Доведено, що правові інструменти протидії корупції у сфері безпеки і оборони України 
мають на меті недопущення використання певними посадовими і службовими особами сек-
тору безпеки і оборони наданих їм службових повноважень чи пов’язаних з ними можливос-
тей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки (пропозиції) такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка (пропозиція) 
чи надання неправомірної вигоди іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю 
особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з 
ними можливостей.

Зазначено, що правові інструменти протидії корупції у секторі безпеки і оборони регла-
ментовано на законодавчому рівні не системно і, у багатьох випадках, абстрактно. Тому 
обґрунтовано пропозицію щодо удосконалення регламентації системи інструментів проти-
дії корупції у секторі безпеки і оборони України. 

Ключові слова: Україна, сектор безпеки і оборони, корупція, корупційні ризики, Міністер-
ство оборони України, Збройні Сили України, Президент України. 

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок з важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. В Україні, як і у багатьох 
інших державах світу, корупція є одним з найбільш 
небезпечних і, одночасно, складних за своєю соці-
альною природою явищ. З перших днів державної 
незалежності України, корупційні прояви набули 
значного поширення, стали масовим і системним 
явищем. За даними Transparency International в 
останні роки показники України в Індексі сприй-

няття корупції (Corruption Perceptions Index) зали-
шається негативно високими: станом на 2020 р. 
Україна посідала 117 місце зі 180 країн у загаль-
ному списку за індексом розповсюдження коруп-
ції [1]. Більш того, за оцінками міжнародних 
експертів від корупційних проявів Україна втра-
чає щорічно до 30 % свого ВВП і це відчутно на 
всіх рівнях. Ці показники переконливо доводять 
деструктивний вплив корупційних ризиків на 
темпи розвитку економіки держави, владу та сус-
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пільство в цілому, культурний розвиток, основи 
становлення громадянського суспільства [2, с. 1]. 
Реальною соціальною проблемою стало те, що 
корупційні ризики і прояви стали на сьогодні 
одними із самих загрозливих чинників для кожної 
сфери державного управління, включаючи функ-
ціонування сектор безпеки і оборони України. 
Однією із запорук виправлення ситуації є кон-
центрація уваги наукової спільноти на всебічному 
дослідженні проблематики корупції у секторі без-
пеки і оборони та напрацювання оптимальних 
пропозицій щодо виправлення ситуації. У зазна-
ченому аспекті актуальним завданням юридичної 
науки є наукова розробка організаційно-правових 
заходів протидії корупційним проявами у секторі 
безпеки та оборони. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Більшість розробок вітчизняних і зарубіжних 
юристів-науковців досліджують сектор безпеки 
і оборони України у контексті управління та вза-
ємодії його складових (В. Богуцький, Є. Григо-
ренко, М. Тищенко), організаційно-правових засад 
управління сектором безпеки оборони вищими 
органами державної влади (С. Галаган), ролі гро-
мадськості у протидії корупції серед складових 
сектору безпеки і оборони України (Є. Глушко) 
тощо. Проте, цілеспрямована наукова розробка 
сутності і особливості антикорупційних інстру-
ментів, які застосовуються для протидії корупції 
серед мілітарних структур носить фрагментарний 
характер і потребує розширення. 

Формулювання цілей статті. Цілями статті 
є систематизація, розкриття змісту та здійснення 
характеристики правових інструментів протидії 
корупції у секторі безпеки і оборони України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні, сектор безпеки і оборони України пред-
ставлений розгалуженою системою суб’єктів вій-
ськового управління. М. Тищенко та В. Богуцький 
під «суб’єктами» військового управління про-
понують розуміти конкретні органи військового 
управління, їх посадові особи, які виконують 
управлінські функції і наділені для цього відпо-
відними повноваженнями [3, с. 69]. Безумовно, 
Збройні Сили України є центральним елементом 
сектору безпеки і оборони, оскільки армійські 
сили і з’єднання беруть на себе основне наван-
таження щодо забезпечення недоторканості дер-
жавних кордонів, відвернення ймовірної збройної 
агресії, підтримання стану оборонної безпеки. 

Корупційні прояви у секторі безпеки та обо-
рони можуть проявлятися в різних формах. Екс-
перти зазначають, що найбільшого розповсю-

дження набули такі як: неправомірна вигода, 
просування неконкурентних контрактів або 
маніпуляції з грошовим утриманням військовос-
лужбовців, зловживання бюджетними коштами і 
використання військових ресурсів для отримання 
позабюджетних доходів, кумівство [4]. Британ-
ські дослідники корупції у секторі безпеки і обо-
рони Матс Р. Бердал і Девід М. Мелоун виділя-
ють три типи корупції, які притаманні сектору 
безпеки і оборони держави. Зокрема, це: дрібна 
корупція (заснована на елементарних потребах 
військовослужбовців нижчої та середньої ланки, 
які не можуть задовольнити свої основні соці-
альні потреби через низьку заробітну платню) 
елітна корупція (включає високопоставлених вій-
ськових і державних чиновників), пірамідальна 
корупція (пов’язує високопоставлених урядових 
і військових чиновників з військовослужбовцями 
нижчої та середньої ланки через перерозподіл 
незаконних доходів і потік корумпованих гро-
шей знизу – вгору) [5]. Проникнення корупції у 
всі ланки функціонування Збройних Сил України 
та інших військових формувань значно знижує 
рівень боєздатності військ при виконанні постав-
лених завдань. 

Правова система України містить низку функ-
ціонально-правових інструментів протидії коруп-
ції у складі сектору безпеки і оборони. Категорія 
«правові інструменти протидії корупції у сфері 
безпеки і оборони» є складною, багатоаспектною 
і її зміст формується на основі поєднання та уза-
гальнення певних змістовних контекстів не лише 
правової матерії, а й філософії, психології, полі-
тології, етики, соціології тощо. В цілому «інстру-
мент» (від лат. знаряддя) означає знаряддя або 
пристрій для обробки матеріалів, вимірювань, 
хірургічних операцій, відтворення музичних зву-
ків. У соціальному значенні інструмент визна-
чається як засіб для досягнення певної мети [6]. 
Якщо розглядаються інструменти здійснення 
впливу у певній сфері суспільних відносин, то 
завжди слід враховувати зміст і наповнення цієї 
сфери. 

Аналіз положень ст. ст. 1, 3 Закону України «Про 
запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-
VII дає підстави визначити функціональне при-
значення правових інструментів протидії корупції 
у секторі безпеки і оборони сферою застосування 
правових інструментів протидії корупції у про-
цесі захисту національних інтересів України від 
загроз [7]. Так, правові інструменти протидії 
корупції у сфері безпеки і оборони України мають 
на меті недопущення використання певними 
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посадовими і службовими особами сектору без-
пеки і оборони наданих їм службових повнова-
жень чи пов’язаних з ними можливостей з метою 
одержання неправомірної вигоди або прийняття 
такої вигоди чи прийняття обіцянки (пропозиції) 
такої вигоди для себе чи інших осіб або відпо-
відно обіцянка (пропозиція) чи надання непра-
вомірної вигоди іншим фізичним чи юридичним 
особам з метою схилити цю особу до протиправ-
ного використання наданих їй службових повно-
важень чи пов’язаних з ними можливостей. Пере-
лік таких категорій посадових і службових осіб 
становлять: військові посадові особи Збройних 
Сил України, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України та інших 
утворених відповідно до законів військових фор-
мувань, особи рядового і начальницького складу 
державної кримінально-виконавчої служби, осо-
бами начальницького складу органів та підроз-
ділів цивільного захисту, Державного бюро роз-
слідувань, Національного антикорупційного бюро 
України, особами, які мають спеціальні звання 
Бюро економічної безпеки України, посадові та 
службовими особи органів прокуратури, Служби 
безпеки України, Державного бюро розслідувань, 
Національного антикорупційного бюро України, 
Бюро економічної безпеки України, центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, і центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну митну полі-
тику, поліцейські тощо. 

Наявні правові антикорупційні інструменти 
у секторі безпеки і оборони являють собою 
спеціальні антикорупційні функції і повнова-
ження різних суб’єктів трьох субординаційних 
рівнях: на рівні глави держави і офіційного 
вищого політичного керівництва держави, на 
рівні діяльності спеціально створених держав-
них антикорупційних інституцій, на відомчому 
окремих відомств (у межах системи забезпе-
чення національної безпеки і оборони). Слід 
зауважити, що подібна практика є характерною 
для більшості держав сучасного світу. У відповід-
ності до відповідної градації, правові інструменти 
подолання корупції у секторі безпеки і оборони 
України здійснюється на рівні вищого політич-
ного керівництва держави, на рівні функціону-
вання спеціалізованих державних антикорупцій-
них інституцій, на відомчому рівні. 

Слід відзначити, що інституції трьох зазначе-
них рівнів є різними за правовим статусом, обся-
гом компетенції з питань забезпечення безпеки і 
оборони, способом комплектування, а їх участь 

в антикорупційній політиці держави передбачає 
реалізацію регуляторно-безпекового потенціалу 
національної правової системи. Правові інстру-
менти протидії корупції у секторі безпеки і обо-
рони регламентуються відокремлена і часто є 
інститутами різних галузей законодавства. Проте 
їх поєднує спільне покликання, а саме –забезпе-
чення нульову терпимості до корупції та актив-
ності щодо виявлення і подолання корупційних 
ризиків, здійснення контролю за особами у кон-
тексті утримання від вчинення тих дій, які потен-
ційно можуть завдати шкоду системі забезпечення 
оборони, національної безпеки та правопорядку, 
гарантування захисту прав і свобод контингентів 
громадян, які реалізовують право на державну 
службу або вибір професійної діяльності у струк-
турах, які входять до сектору безпеки і оборони. 

Правовим інструментам протидії корупції у 
секторі безпеки і оборони притаманно низку спе-
цифічних ознак. По-перше, слід відзначити, що 
протидія корупції у сфері функціонування сектору 
безпеки і оборони України реалізується шляхом 
застосування специфічних управлінсько-правових 
засобів впливу на всі складові елементи безпеки 
і оборони з обов’язковим урахуванням функціо-
нального призначення суб’єктів, які беруть участь 
у забезпеченні оборони держави, національної 
безпеки і правопорядку. Відповідно, базова осо-
бливість правових інструментів протидії корупції 
у секторі безпеки і оборони держави полягає у 
тому, що їх застосування безпосередньо здійсню-
ється у межах державної політики у сфері забез-
печення обороноздатності, національної безпеки і 
законності. На практиці це означає, що зміст анти-
корупційних управлінських кейсів визначається, 
передусім, предметом відання і компетенції кон-
кретного суб’єкта (відомства) військового управ-
ління. Так, діяльність із виявлення фактів корупції 
у лавах Збройних Сил України, дещо відрізняється 
від аналогічної діяльності у Національній гвар-
дії України чи Національній поліції. Критеріями 
такого розрізнення є суб’єктний склад викрива-
чів корупції, різниця у технологічних аспектах 
виявлення фактів корупції, організаційно-правове 
забезпечення реалізації виявлення антикорупцій-
них ризиків та припинення корупційної діяльності. 

По-друге, система нормативно-правового 
забезпечення правових інструментів протидії 
корупції у функціонуванні Збройних Сил України 
і інших складових сектору безпеки і оборони 
України складається зі значної кількості законо-
давчих і підзаконних нормативних актів різної 
юридичної сили і різного предмету правового 
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регулювання. Безумовно, базовими актами є Кон-
ституція України, профільні закони, якими регла-
ментується правовий статусу суб’єктів військо-
вого управління, законодавчі і підзаконні акти у 
сфері протидії корупції, акти Президента України, 
Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні 
акти тощо. Слід зауважити, що положення зазна-
чених законодавчих актів містять значний масив 
нормативних конструкцій, які опосередковано і 
безпосередньо регламентують різні аспекти про-
цесу виявлення корупційних ризиків, протидію їм, 
і припинення корупційних діянь і практик. З ура-
хуванням цього, у центрі нашої уваги підлягають 
лише положення тих актів, які можна вважати 
базовими для функціонування сектору безпеки 
і оборони і закріплюють конкретні інструменти 
антикорупційної діяльності. 

По-третє, сектор безпеки і оборони України як 
об’ємна за обсягом сфера суспільних відносин, 
постійно перебуває у стадії перетворень і ево-
люції. Це обумовлюється і реформуванням пра-
вової системи держави, і реаліями європейської 
інтеграції, і реформування оборонного сектору, 
і постійними інноваціями у сфері забезпечення 
національної безпеки і внутрішнього правопо-
рядку. На тлі цього значних змін зазнають і засоби 
досягнення цілей антикорупційної політики в 
державі задля відкриття можливості підвищення 
соціальної цінності та дієвості відповідних пра-
вових інструментів. Тож питання оптимального 
застосування правових антикорупційних інстру-
ментів, їх своєчасного та якісного вдосконалення 
в правотворчому та правореалізаційному про-
цесах є гарантією ефективності профілактики 
корупції у секторі безпеки і оборони. 

По-четверте, практичне застосування правових 
інструментів протидії корупції у секторі націо-
нальної безпеки і оборони є складним і багатосту-
пеневим процесом, який має форму специфічного 
управлінського впливу посадових осіб і органів 
влади на сферу забезпечення оборони і націо-
нальної безпеки держави, які у відповідності до 
законодавства уповноважені здійснювати заходи, 
спрямовані на протидію корупції у системі орга-
нів військового управління задля успішного вико-
нання покладених на них завдань і функцій. 

Зауважимо, що аналіз правових інструмен-
тів протидії корупції у секторі безпеки і оборони 
України, вказує на те, що Президент України є 
основним суб’єктом, який на базовому політич-
ному рівні визначає пріоритети протидії корупції 
у секторі безпеки і оборони України. Це обумов-
лено тим, що Президент України як глава держави 

та Верховний головнокомандувач Збройних Сил 
України виконує значне коло обов’язків із гаран-
тування державного суверенітету, територіаль-
ної цілісності України, додержання Конституції, 
прав та свобод людини і громадянина. Президент 
України має у своєму розпорядженні значну кіль-
кість організаційно-правових засобів протидії 
корупційним проявам у структурах суб’єктів вій-
ськового управління. Особлива роль президента 
у функціонуванні сектору безпеки і оборони обу-
мовлюється також і тим, що главі держави, як 
зазначає Л. Галаган, належить визначальна ста-
тусно-рольові позиція президента в системі вико-
навчої влади, парламенту та уряду [8, с. 14].

Застосовуючи диференційований підхід до фор-
мування системи правових антикорупційних інстру-
ментів впливу на сектору безпеки і оборони України 
Президента України виокремимо кілька груп: 

– повноваження антикорупційного характеру 
щодо юридичної регламентації засобів антико-
рупційної політики у секторі безпеки і оборони; 

– повноваження антикорупційного харак-
теру щодо кадрової політики у Збройних Силах 
України, Службі Безпеки України, інших утво-
рених у відповідності до чинного законодавства 
України військових формувань; 

– повноваження антикорупційного характеру 
в частині реалізації організаційно-управлінських 
заходів із здійснення мобілізації і військової під-
готовки громадян України. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Правові інструменти ефективної проти-
дії корупції у секторі безпеки і оборони України 
є складними правовими інститутами, які мають 
різну юридичну природу, різний управлінський 
характер, організаційні риси, форми фактичної 
реалізації. Більшість наявних антикорупційних 
засобів, які застосовуються у секторі безпеки і 
оборони мають організаційно-правову форму 
функцій і повноважень владних суб’єктів, які від-
повідальні за управління складовими секторами 
безпеки і оборони. Ключове місце серед них відве-
дено Президентові України як Верховному Голов-
нокомандувачу Збройних Сил України. Разом із 
тим, доцільно відзначити, що такі правові інстру-
менти регламентовано на законодавчому рівні не 
системно і, у багатьох випадках, абстрактно. Тому 
логічною видається пропозиція щодо удоскона-
лення регламентації системи інструментів проти-
дії корупції у секторі безпеки і оборони України. 
Відповідно, перспективним напрямом наукових 
розробок має бути напрацювання відповідних 
пропозицій для суб’єктів нормотворчості. 
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Pashchenko Ye.М., Chaliy M.H. LEGAL INSTRUMENTS FOR COMBATING CORRUPTION  
IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE: ESSENCE AND FEATURES

The article, from the standpoint of systemic analysis, systematically highlights the legal tools for combating 
corruption in the structure of the security and defense sector of Ukraine at the current stage of state building. The 
position is substantiated, according to which the category "legal tools for combating corruption in the sphere 
of security and defense" is complex, multifaceted, and its content is formed on the basis of the combination 
and generalization of certain meaningful contexts not only of legal matter, but also of philosophy, psychology, 
political science, ethics, sociology, etc. It is suggested that legal anti-corruption instruments in the security 
and defense sector should be understood as special anti-corruption functions and powers of various subjects 
at three subordinate levels: at the level of the head of state and the official top political leadership of the 
state, at the level of activities of specially created state anti-corruption institutions, at the departmental level 
of individual departments (in within the framework of the national security and defense system). It is noted 
that the President of Ukraine is the main subject who, at the basic political level, determines the priorities of 
combating corruption in the security and defense sector of Ukraine. This is due to the fact that the President of 
Ukraine, as the head of state and the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, performs 
a significant range of duties to guarantee state sovereignty, territorial integrity of Ukraine, compliance with 
the Constitution, human and citizen rights and freedoms. The President of Ukraine has at his disposal a 
significant number of organizational and legal means of countering corruption manifestations in the structures 
of military administration entities. 

It has been proven that the legal instruments for combating corruption in the sphere of security and defense 
of Ukraine are aimed at preventing the use by certain officials and officials of the security and defense sector of 
their official powers or related opportunities for the purpose of obtaining an illegal benefit or accepting such a 
benefit or accepting a promise (offers) of such a benefit for oneself or other persons, or, accordingly, a promise 
(offer) or provision of an undue benefit to other physical or legal persons with the aim of inducing this person 
to unlawfully use the official powers granted to him or the opportunities related to them.

It is noted that the legal instruments for combating corruption in the security and defense sector are not 
regulated at the legislative level systematically and, in many cases, abstractly. Therefore, the proposal to 
improve the regulation of the system of anti-corruption tools in the security and defense sector of Ukraine is 
substantiated.

Key words: Ukraine, security and defense sector, corruption, corruption risks, Ministry of Defense of 
Ukraine, Armed Forces of Ukraine, President of Ukraine.
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БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВЗАЄМОДІЇ В СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Аналіз закордонної практики свідчить про те, що законодавче забезпечення публічно-при-
ватного партнерства базується на врахуванні особливостей розвитку країни в цілому та 
національного права в особливості. Практично у всіх розвинених країнах (за виключенням 
Німеччини), в яких публічно-приватне партнерство набуло широкого розповсюдження, не 
існує окремого спеціального закону, а основні принципи реалізації механізмів публічно-при-
ватного партнерства викладені в різних нормативно-правових актах. Разом з тим у біль-
шості держав, які прийнято відносити до країн, що розвиваються, прийняті окремі спеці-
альні законодавчі акти про публічно-приватне партнерство. Про важливість та значення 
стану нормативно-правової бази у сфері публічно-приватного партнерства у розрізі держав-
ної безпеки свідчить світовий та європейський досвід та постійний процес удосконалення. 
Необхідно зосередити увагу як науковців, так і органів влади саме на подальшому впрова-
дженні та стимулюванні проектного підходу розгляду проектів публічно-приватного парт-
нерства на національному та місцевому рівнях з урахуванням безпокових аспектів. Адже, 
проектний підхід є найбільш сучасною та перспективною формою і надає можливість забез-
печити збалансоване поєднання переваг державного та приватного фінансування та макси-
мально знизити рівень можливих ризиків з точки зору безпеки. Аналіз закордонного досвіду 
свідчить про відсутність у законодавстві країн обмежень стосовно здійснення проектів дер-
жавно-приватного партнерства лише у формі договорів. Навпаки, в європейських країнах, як 
правило, створюється спеціальна структура у формі юридичної особи за участю публічного 
і приватного партнера, а в ряді випадків – ще і за участю фінансових інститутів. В рамках 
такого об’єднання і укладаються договори, що дозволяє досягти необхідного рівня держав-
ної безпеки, максимальної структурованості і прозорості угоди. На думку авторів, необхідно 
законодавчо закріпити інституційні та договірні форми здійснення проектів державно-при-
ватного партнерства, які розповсюджені в розвинених країнах.

Ключові слова: безпека держави, державна політика, закон, проект, публічно-приватне 
партнерство.

Постановка проблеми. Правова забезпе-
ченість та її повнота в регулюванні механізмів 
публічно-приватного партнерства в розрізі без-
пеки держави нелінійно корелюється з рівнями 
розвитку, масштабом застосування та обсягами 
фінансування публічно-приватних партнерств. 
В той же час, як свідчить практика реалізації про-
ектів, центральні органи влади та місцеві громади 
можуть мати відмінне бачення щодо взаємодії у 
рамках проектів з огляду на інтереси мешканців 
території та безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Існуючі сьогодні наукові розробки у області дослі-
дження безпекових аспектів реалізації проектів 
публічно-приватного партнерства можуть вважа-
тися тими, що частково пропрацьовані в осно-

вній масі проблем. Серед наукових робіт, що від-
носяться до даної проблемної області, потрібно 
виділити праці таких вчених, як: В. Авер’янов, 
Н. Александрова, О. Андрійко, В. Бакуменко, 
П. Бєлєнький, Є. Бойко, З. Варналій, В. Гейць, 
С.М. Гусарова, О.І. Запорожець, А.В. Малько, 
Н. Мікула, А. Мокій, М. Цвік і багато інших. 
Проте, незважаючи на значний науковий доробок, 
у вітчизняній літературі не повністю розв’язано 
всю сукупність проблем нормативно – правового 
забезпечення взаємодії в сфері публічно-приват-
ного партнерства з точки зору безпеки.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження безпекових аспектів нормативно – пра-
вового забезпечення взаємодії в сфері публічно-
приватного партнерства, визначення напрямів 
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удосконалення державної політики у цій сфері.
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Україна відноситься до групи країн, в якій прийня-
тий спеціальний комплексний профільний норма-
тивно-правовий акт в сфері публічно-приватного 
партнерства – Закон України «Про державно-при-
ватне партнерство» [4]. Зазначений закон визна-
чає правові, економічні та організаційні засади 
реалізації публічно-приватного партнерства в 
Україні, регулює відносини, пов'язані з підготов-
кою, виконанням та припиненням договорів, що 
укладаються в рамках публічно-приватного парт-
нерства, встановлює гарантії додержання прав і 
законних інтересів сторін цих договорів. Також, 
відносини в сфері публічно-приватного партнер-
ства в Україні регулюється цілою низкою Кодек-
сів та законів України. Крім того, Кабінетом Міні-
стрів України була прийняти ціла низка Постанов, 
які забезпечують реалізацію положень зазначених 
законів.

На думку автора, окремої уваги заслуговує 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
14 серпня 2013 року № 739-р «Про схвалення 
Концепції розвитку державно-приватного парт-
нерства на 2013-2018 роки» [7], в якому наголо-
шується на визначенні єдиного підходу до роз-
роблення механізму ефективної взаємодії між 
органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, приватним сектором та інститу-
тами громадянського суспільства на засадах дер-
жавно-приватного партнерства для забезпечення 
успішної реалізації проектів, спрямованих на 
поліпшення показників національної економіки, 
якості життя населення і стану навколишнього 
природного середовища.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України, яке згідно з Указом Президента України 
[6] визначено спеціальним уповноваженим орга-
ном з питань державно-приватного партнерства 
видало, в свою чергу, видало цілу низку підзакон-
них актів.

Метою Закону України «Про державно-при-
ватне партнерство» є створення умов для під-
вищення конкурентоспроможності державного 
сектору економіки. Об’єкти, побудовані за прин-
ципом публічно-приватного партнерства, не під-
лягають приватизації і знаходяться в державній 
або комунальній власності на весь строк дії 
договору.

Стаття 1 Закону України «Про державно-при-
ватне партнерство» [4] визначає державно-при-
ватне партнерство як співробітництво між дер-
жавою Україна, Автономною Республікою Крим, 

територіальними громадами в особі відповідних 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування (державними партнерами) та 
юридичними особами, крім державних та кому-
нальних підприємств, або фізичними особами-
підприємцями (приватними партнерами), що 
здійснюється на основі договору в порядку, вста-
новленому цим Законом та іншими законодав-
чими актами.

На думку авторів, визначення поняття «дер-
жавно-приватного партнерства» в зазначеному 
законі має досить загальний характер, а викорис-
тання цього поняття замість терміну «публічно-
приватне партнерство» значною мірою звужує 
сутність цього поняття.

Як слушно зазначають вітчизняні науковці [3], 
відповідно до міжнародної практики сутністю 
цього явища є встановлення довгострокових стра-
тегічних відносин у реалізації суспільно значи-
мих проектів між приватним сектором і публіч-
ною владою, яка уособлює собою як центральні 
органи виконавчої влади, так і органи місцевого 
самоврядування. Досвід реалізації таких проектів 
свідчить про те, що у багатьох випадках у поді-
бному партнерстві центральна та місцева влада 
мають різні інтереси, іноді навіть такі, що супер-
ечать один одному.

В той же час, як свідчить практика реалізації 
проектів, місцева громада може мати відмінне від 
центральних органів влади бачення щодо опти-
мального використання відповідних ділянок з 
огляду на інтереси мешканців території. У цьому 
випадку на етапі ініціювання проекту, що реалізу-
ється у формі публічно-приватного партнерства, 
органи місцевого самоврядування та центральні 
органи виконавчої влади мають залучатися до 
переговорного процесу з цих питань як окремі 
суб’єкти, кожен з яких відстоює свої інтереси і 
має під час реалізації майбутнього проекту різні 
завдання та ризики [3].

Публічно-приватне партнерство за змістом, 
формою і колом партнерів відрізняється від 
усталеного терміну «державно-приватного парт-
нерства», а застосування поняття «публічний» 
інсталюється в категоріально-понятійний апа-
рат сучасного законодавства України, яке зараз 
вже включає термінологію: «публічна влада», 
«публічне право», «публічні фінанси» та іншу, що 
відповідає тенденціям її адаптації до термінології 
правової системи ЄС [1].

Стосовно ознак державно-приватного партнер-
ства, які визначені у статті 1 Закону України «Про 
державно-приватне партнерство» [4], на думку 
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авторів, враховуючи світовий досвід, необхідно 
внести окремі корективи.

Щодо переліку сфер, наведеному у законі, слід 
зауважити на світовий досвід, згідно з яким дер-
жавно-приватне партнерство поширюється, перш 
за все, на суспільно значущі сфери, пов’язані із 
створенням (модернізацією) інфраструктури або 
наданням публічних послуг. На думку авторів, прі-
оритетні сфери застосування державно-приват-
ного партнерства, які визначені в «Концепції роз-
витку державно-приватного партнерства в Україні 
на 2013–2018 роки» [7], є більш вичерпними та 
економічно обгрунтованими: виробнича інф-
раструктура і високотехнологічне виробництво 
(транспорт і зв’язок, транспортна інфраструктура, 
енергетичний сектор, машинобудування); агро-
промисловий комплекс (ринкова та виробнича 
інфраструктура); будівництво і житлово-кому-
нальне господарство (реалізація соціально зна-
чущих інфраструктурних проектів, будівництво, 
реконструкція та технічне переоснащення у сфе-
рах теплопостачання, централізованого водопос-
тачання і водовідведення, підвищення ресурсо- та 
енергоефективності, поводження з побутовими 
відходами, упорядження територій тощо); соці-
альний захист населення (охорона здоров’я, 
освіта, культура, туризм і спорт); наукова, нау-
ково-технічна, інноваційна та інформаційна; роз-
виток природно-заповідного фонду.

Стаття 5 Закону України «Про державно-
приватне партнерство» [4] передбачає реаліза-
цію проектів державно-приватного партнерства 
лише у формі договорів, та визначає наступні їх 
форми: про концесію, про спільну діяльність та 
інші договори. Форми здійснення проектів дер-
жавно-приватного партнерства не обмежуються, 
за виключенням того, що дія зазначеного Закону 
не поширюється на угоди про розподіл продукції.

На думку авторів, існує ще одна неузгодже-
ність положень Статті 5 Закону України «Про дер-
жавно-приватне партнерство» [4] з положеннями 
спеціальних законів, які регламентують договірні 
відносини держави і приватного сектора у сфері 
концесії, спільної діяльності, оренди, розподілу 
продукції тощо. Наприклад, Закон визначає, що 
вид договору, що укладається в рамках державно-
приватного партнерства, визначається орга-
ном, який приймає рішення про здійснення дер-
жавно-приватного партнерства. Іншими словами, 
проекти, які формально відповідають ознакам 
державно-приватного партнерства, можуть вико-
нуватись без застосування принципів, підходів та 
порядків передбачених Законом «Про державно-

приватне партнерство», в разі якщо є відповідне за 
рішенням державного партнера. В таких випадках 
безпосередньо застосовується Закон «Про конце-
сії» [5], що не регламентує дотримання принципів 
державно-приватного партнерства поза його рам-
ками при здійсненні концесії, оренди, спільної 
діяльності тощо. Для спрощення нормативно-пра-
вової бази державно-приватного партнерства та, 
враховуючи вищенаведені зауваження, авторами 
пропонується розглянути два можливі варіанти 
вирішення проблеми. Перший варіант – скасувати 
Закон «Про концесії» та інші галузеві закони, що 
забезпечить застосування Закону України «Про 
державно-приватне партнерство» до всіх проектів 
державно-приватного партнерства. Другий варі-
ант – внести зміни до законодавчих актів, згідно з 
якими передбачалось, що у разі, якщо Закон «Про 
державно-приватне партнерство» надає конкретні 
права та привілеї сторонам партнерства, які не 
передбачені іншими законодавчими актами, то 
положення цього Закону в цій частині будуть мати 
пріоритет перед іншими нормами та положен-
нями, закріпленими в інших законодавчих актах.

На думку авторів, потребують змін і поло-
ження статті 7 Закону України «Про державно-
приватне партнерство» [4], в яких визначаються 
об’єкти державно-приватного партнерства, як 
такі об’єкти, що перебувають у державній або 
комунальній власності чи належать Автономній 
Республіці Крим. Зазначається, що об’єктами дер-
жавно-приватного партнерства можуть бути: існу-
ючі, зокрема відтворювані (шляхом реконструкції, 
модернізації, технічного переоснащення) об’єкти, 
у тому числі ділянки надр, а також створювані 
чи придбані об’єкти. Передача об’єктів, що пере-
бувають у державній або комунальній власності, 
приватному партнеру для виконання умов дого-
вору, укладеного в рамках державно-приватного 
партнерства, не зумовлює перехід права власності 
на ці об’єкти до приватного партнера. А після при-
пинення дії договору об’єкти підлягають повер-
ненню державному партнеру. Право власності 
на об’єкти, що добудовані, перебудовані, рекон-
струйовані в рамках державно-приватного парт-
нерства, належить державному партнеру. Зазна-
чене питання потребує значного доопрацювання 
в першу чергу в частині розподілу майнових прав 
між учасниками партнерства, особливо це стосу-
ється об’єктів прав інтелектуальної власності.

Серед вітчизняних науковців викликають 
слушні, на думку авторів, зауваження пов’язані 
між собою статті 9 та 18 Закону України «Про дер-
жавно-приватне партнерство» [4] щодо питання 
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джерел фінансування та державної підтримки 
здійснення державно-приватного партнерства. 
Мова йде, насамперед, про недостатню деталіза-
цію механізмів фінансування (стаття 9) та, інколи, 
взагалі про неможливість використання зазначе-
них інструментів в процесі реалізації проектів.

Інтерес викликає порівняльний законодавчий 
огляд країн, які нещодавно впровадили сучасні 
законодавчі основи публічно-приватного партнер-
ства «Аналіз нещодавно імплементовних реформ 
законодавства про публічно-приватне партнер-
ство», виконаний на основі методології Європей-
ського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Модель уніфікованого спеціального законодав-
ства, що регулює відносини публічно-приватного 
партнерства у всіх галузях економіки, порівняно 
з моделлю законодавства, яке диференційовано 
регулює відносини у публічно-приватному парт-
нерстві в окремих сферах економіки, має як пере-
ваги, так і недоліки. Наприклад, однією з переваг 
є, безумовно, універсальність положень законо-
давства першої із зазначених моделей, через одна-
ковість правової природи таких взаємин, взагалі, і 
деяких суттєвих питань (наприклад, схожість пра-
вил укладання угод про публічно-приватні парт-
нерства стосовно до всіх сфер) [8].

Однак застосування публічно-приватних парт-
нерств в різних галузях має відмінності, які необ-
хідно обов’язково враховувати. Так, відносини, які 
мають відношення до різних технічних стандартів 
і стандартів безпеки в окремих галузях віднести 
до відносин, врегульовувати які ефективно доволі 
складно завдяки універсальному законодавству. 
Основний недолік моделі з уніфікованим право-
вим регулюванням відносин публічно-приватного 
партнерства полягає в тому, що відсутня необ-
хідна гнучкість законодавства, неминуча в таких 
випадках. Потреба в такій гнучкості, як правило, 
стає особливо відчутною у випадках застосування 
загально-правових норм стосовно механізмів реа-
лізації проектів публічно-приватного партнерства 
органами державної влади на різних рівнях і в різ-
них сферах суспільно-економічних відносин.

Модель законодавчої системи, яка регулює від-
носини публічно-приватного партнерства дифе-
ренційовано в окремих галузях економіки, має 
переваги у вигляді потенційно значно високого 
стимулюючого впливу, що, в свою чергу, сприяє 
становленню конкурентного ринку. Крім того, 
завдяки цій моделі з'являється можливість ство-
рення значно ефективніших гарантій в забезпе-
ченні публічного інтересу і механізмів контролю 
з боку держави за реалізацією проекту. На думку 

автора, компромісом в цих випадках повинно бути 
помірковане поєднання обох зазначених моделей 
нормативно-правового регулювання.

Проте, на думку авторів, необхідно звернути 
увагу на недоліках існуючого механізму реалізації 
проектів публічно-приватного партнерства.

Численні вітчизняні та закордонні фахівці, 
слушно, зазначають значні вади діючого Закону 
України «Про державно-приватне партнерство» 
[4]. Чи не найбільшою проблемою, на думку авто-
рів, є протиріччя статті 5 зазначеного Закону, від-
повідно до положень якої цей Закон є основним 
законодавчим актом, що застосовується до всіх 
форм державно-приватного партнерства, включа-
ючи концесійні договори, договори про спільну 
діяльність, договори про розподіл продукції та 
інші договори. З іншої сторони, кожен із цих типів 
видів договорів регулюється окремим законом 
(Закон «Про концесії», «Про оренду державного 
та комунального майна» тощо), на які посилається 
Закон «Про державно-приватне партнерство», 
попри закріплення пріоритету саме цього Закону. 
відсилає до інших законів, правил і постанов.

Окрім цього, закордонні експерти [2] наголо-
шують на цілий низці суперечностей та протиріч 
у діючій системі нормативно-правового забезпе-
чення взаємодії в сфері публічно-приватного парт-
нерства, основними з який є: можливість сторін 
встановлювати тарифи та коригувати їх за дого-
ворами про державно-приватне партнерство, що 
існує разом із правом відповідного органу влади 
затверджувати тарифи на рівні, нижчому за еко-
номічно-обґрунтований; зобов’язання регулятора 
тарифів відшкодувати різницю між затвердже-
ними тарифами та їх економічно-обґрунтованим 
рівнем, що існує поруч з відсутністю механізму 
виплат таких компенсацій з державного бюджету; 
зобов’язання включити державну підтримку до 
річного державного чи місцевого бюджету, що 
існує поруч із можливістю відповідної ради від-
мовитись від включення витрат на таку підтримку 
під час голосування за проект бюджету.

Отже, проведене дослідження та аналіз світо-
вого досвіду дозволяють зробити висновок, що 
для удосконалення системи інституційного забез-
печення державного управління у сфері публічно-
приватного партнерства необхідно розглянути 
питання формування сприятливого інституцій-
ного середовища розвитку партнерства, взагалі. 
Починати необхідно, перш за все, зі створення 
спеціального загальнодержавного органу, відпові-
дального за упорядкування та регламентацію від-
носин у сфері публічно-приватного партнерства. 
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З появою такого органу з’явиться можливість чітко 
визначити повноваження державних органів (гро-
мади та органів місцевого самоврядування), які 
залучаються до підготовки та реалізації проектів 
публічно-приватного партнерства на всіх етапах на 
центральному, регіональному та місцевому рівнях.

Для удосконалення нормативно-правової бази 
та розвитку інституціонального середовища дер-
жавно-приватного партнерства в Україні авторами 
пропонуються зміни та доповнення до законодав-
чих та підзаконних актів. Підсумовуючи, можна 
зазначити, що в Україні сформовано нормативно-
правову базу для реалізації проектів державно-
приватного партнерства. Проте, незважаючи 
на доволі позитивну картину, на практиці, при-
йнятий Закон «Про державно-приватне партнер-
ство» та підзаконні нормативні акти не є достат-
ньо функціональними, у переважній більшості є 
декларативними, містять внутрішні протиріччя і 
неузгодженості та потребують системного доо-
працювання.

Висновки. На основі проведеного дослідження 
обґрунтовано, що Закон «Про державно-приватне 
партнерство» та підзаконні нормативні акти є 
недостатньо функціональними, у переважній біль-
шості є декларативними, містять внутрішні про-
тиріччя і неузгодженості та потребують систем-
ного доопрацювання. З урахуванням безпекових 

аспектів та з метою удосконалення нормативно-
правової бази, подальшого розвитку публічно-
приватного партнерства в Україні запропоновано 
внести зміни та доповнення до законодавчих та 
підзаконних актів, які регулюють (частково або 
окремі види) відносини публічно-приватного 
партнерства. Зокрема, основні пропозиції стосу-
ються: визначення повноваження органів влади, 
які залучаються до проектів; врегулювання вхо-
дження або заміни приватного партнера у разі 
невиконання ним його зобов’язань за договором 
без необхідності проведення нового конкурсу; 
надання можливості справедливої компенсації у 
разі дострокового припинення угоди з метою від-
шкодування обґрунтованих збитків; встановлення 
можливості прискореної процедури встановлення 
та зміни тарифів; чіткого визначення механізмів 
надання гарантій органами місцевого самовря-
дування приватним компаніям щодо виконання 
відповідних фінансових зобов'язань за угодами; 
конкретизації видів та механізмів імплементації 
державної підтримки та підтримки органів міс-
цевого самоврядування; запровадження уніфіко-
ваної процедури (критеріїв) відбору приватного 
партнера для всіх форм партнерства; забезпечення 
прискореної процедури оформлення права корис-
тування земельними ділянками, які передається 
приватному партнеру за договорами партнерства.
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Hornyk V.H., Simak S.V. SECURITY ASPECTS OF REGULATORY AND LEGAL SECURITY  
OF INTERACTION IN THE SPHERE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

The analysis of foreign practice shows that the legislative provision of public-private partnership is based 
on taking into account the peculiarities of the country's development as a whole and national law in particular. 
Practically in all developed countries (with the exception of Germany), in which public-private partnership 
has become widespread, there is no separate special law, and the main principles of implementation of public-
private partnership mechanisms are laid down in various legal acts. At the same time, in the majority of 
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states, which are considered to be developing countries, separate special legislative acts on public-private 
partnership have been adopted. World and European experience and the constant process of improvement 
testify to the importance and significance of the state of the regulatory framework in the field of public-private 
partnership in terms of state security. It is necessary to focus the attention of both scientists and authorities 
precisely on the further implementation and stimulation of the project approach of consideration of public-
private partnership projects at the national and local levels, taking into account non-peaceful aspects. After 
all, the project approach is the most modern and promising form and provides an opportunity to ensure a 
balanced combination of the advantages of public and private financing and to reduce the level of possible 
risks from the point of view of security as much as possible only in the form of contracts. On the contrary, in 
European countries, as a rule, a special structure is created in the form of a legal entity with the participation 
of a public and private partner, and in some cases – also with the participation of financial institutions. 
Agreements are concluded within the framework of such an association, which makes it possible to achieve 
the necessary level of state security, maximum structure and transparency of the agreement. According to the 
authors, it is necessary to legislate institutional and contractual forms of implementation of public-private 
partnership projects, which are widespread in developed countries.

Key words: state security, state policy, law, project, public-private partnership.
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