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Навчально-наукового інституту неперервної освіти 
Національного авіаційного університету 

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І СОЦІУМУ ЯК ОСНОВНА УМОВА 
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
В статті досліджено особливості взаємодії суспільства та влади, надано рекомендації 

щодо модернізації системи політико-адміністративного управління та розвитку громадян-
ського суспільства в Україні. Об’єднуючою ланкою цих концепцій має стати визнання значу-
щості партнерської взаємодії влади і суспільства для забезпечення соціально-економічного 
розвитку як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях. Загальновідомо, що відсут-
ність або недостатній розвиток суспільства є головною перешкодою як демократії, так 
і державного управління. Розвиток громадянського суспільства – невід’ємна складова всіх 
демократичних правових держав світу. Однак, поза всякими сумнівами залишається і той 
факт, що суспільство не здатне самостійно забезпечити потреби населення в системі 
публічного адміністрування без ініціації, нормативної та контролюючої функцій держави. 
Становлення демократії в Україні можливо тільки у взаємодії суспільства та влади. Фор-
мування громаднянського суспілньства в умовах демокрнатизації суспілньного життя в краї-
ні набуванє соціалньної значущності, оскільнки саме воно здатне здійсннювати посерендництво 
між правлянчою елітою і населеннням, сприятни формувнанню інтегрнаційних зв’язків в системні 
«держава – громаднянин». 

Без суспілньної підтринмки державна не здатна в повній мірі проводнити політинчні та еко-
номнічні реформни, навіть якщо їх мета – ліберанлізація політинчних інститнутів і розширнення 
сфери ринковних відноснин. Тільки правовна державна може створюнвати громаднянське суспілнь-
ство, а демокрнатичне суспілньство здатне підтринмати розвитнок правовної державни. Дер-
жавна може сприятни становнленню громаднянського суспілньства, а може і гальмунвати його 
розвитнок. Створення громаднянського суспілньства сприяє закріпнленню стабілнізаційного 
розвитнку суспілньства, створюнє умови для розвитнку людини, захистну її прав і свобод. Взає-
модія держави і соціуму виступають основною умовою формування громадянського суспіль-
ства. В той же час, взаємодія держави і громадянського суспільства є основою політинчної 
та економнічної стабілньності. 

Ключові слова: влада, суспільство, взаємодія, громадянське суспільство, державна влада.

Постановка проблеми. Визначальним еле-
меннтом такої реальнності і показнником демокрна-
тичності сучаснної Українни виступнає громаднян-
ське суспілньство з його незміннними цінноснтями 
свободни, поваги до особиснтості, вільнонго вибору 
громаднянином свого життя. Необхіндність існуван-
ння і розвитнку структнур громаднянського суспілнь-
ства обґруннтовується не в останнню чергу тим, 
що в україннському соціумні вже давно склаланся 
і існує складнна ситуацнія, пов’язана з посиленн-
ням впливу державнних інститнуцій, формалньних 
приписнів і регламнентів, корупцнійних схем. Істот-

нно погіршнує ситуацнію також ситуацнія, яка скла-
ланся в Українні. Адже це призвондить до уповілнь-
нення становнлення громаднянського суспілньства 
в Українні.

Тому становнленню громаднянського суспілнь-
ства має стати передунмова формування і віль-
нонго розвитнку багатьнох структнур, функцінону-
ванняі діяльнність яких здійсннювалася б поза 
державнними і економнічними інститнуціями. 
Йдетьсня про різні громаднські ініціантиви, нефор-
мнальні органінзації тощо, які б були здатні коор-
диннувати громаднянське суспілньствота визначна-
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ли можливності самоорнганізації в україннському 
соціумні, виступнали б гарантном рівня самовинра-
ження і реалізнації потреб особиснтості, добров-
нільним об’єднанням людей навколно вирішенння 
важливних життєвних пробленм, поширенння сво-
бодни в системні політинчного життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичною основою для написання диплом-
ної роботи послугували праці вітчизняних ті 
зарубіжних вчених як : Авер’янов В.Б., Бандурка 
О.М., Василенко І.А., Воронько О.А., Давиденко 
В.П., Дзюндзюк В.Б., Дунаев І.В., Журавльова 
І.В., Козлов С.С., Манжула А.В., Матюхіна Н.П., 
Олуйко В.М., Плахотнюк Н.Г. та інших.

Метою статті є дослідження особливості 
взаємодії суспільства та влади, надано реко-
мендації щодо модернізації системи політи-
ко-адміністративного управління та розвитку 
громадянського суспільства в Україні.

Виклад основного матеріалу. Динаміка 
розвитнку структнур громаднянського суспілньства 
в Українні значноню мірою обумовнлена активніс-
тю різних форм соціалньної органінзації – фор-
малньної і неформнальної, інститнуціалізованих 
утворенньі вільнинх людськних асоціанцій. Їх соці-
алньна і політинчна ефектинвність свідчинть про 
очевиднний прогренс у формувнанні цивілінзованих 
форм людськного життя. При цьому враховну-
ється також істотнна різницня в змісті, цінноснтях, 
нормах, які характнеризують різні типи соціумну 
та прояви його органінзованості.

Формалізація будь-якого суспілньства здійсн-
нюється об’єктивно і закононмірно шляхом дотри-
мнання норм та контронлю тощо. В той же час, 
норматнивним врегулнюванням наскрінзь фор-
малнізованого суспілньства виступнає сила влади. 
Вона є своєріндним елеменнтом, який визначнає 
функцінонування соціалньної системни. У струк-
тнурно складнних сучаснних суспілньствах ступіннь 
їх формалнізації та інститнуалізації можна, в кра-
щомну випадкну, лише стримунвати активнністю 
неформнальних структнур, самоорнганізації і спон-
таннної самоорнганізації, насліднком чого виступ-
наютьрізні форми людськної соліданрності. У разі 
відсутнності неформнальних зв’язків і нефор-
мнальних органінзаційних структнур в будь-якому 
суспілньстві, слабконсті структнур громаднянсько-
го суспілньства формалньні, офіційнні все більше 
можуть вторгантися в повсякнденне життя, ство-
рюнючи невідпновідні її змісту форми економнічної 
і бюрокрнатичної раціоннальності. Природнно, фор-
малнізація відноснин в суспілньстві, раціоннальна 
за своєю природною, є універнсальним явищем, 

яке проявлняється як в людськному житті взагал-
ні, так і в політинчній діяльнності, зокремна. Однак 
людина в даному випадкну виступнає не як осо-
биснтість, а як функцінонер, при цьому відноснини 
з іншими людьми виступнають як позаоснобистіс-
ні. Незважнаючи на те, що таким чином конценн-
трується велика можливність координнації різних 
видів людськної діяльнності, жорсткний контронль за 
всіма рішенннями і діями людей часто виступнає 
неефекнтивним і може привеснти до виникннення 
соціалньної напругни. Варто зазначнити й те, що 
в цілому в формалнізації зосеренджена можлив-
ність раціоннального врегулнювання конфлінктів, 
досягннення урегулньованої угоди, що в багатьнох 
випадкнах дає суспілньству шанс для демокрнатич-
ного, цивілінзованого вирішенння різних складнних 
життєвних і політинчних ситуацній [10].

Формально-інституалізовані державнні струк-
тнури є неповнними і не зовсім відповнідають 
реальнним процеснам, що здійсннюються в українн-
ському суспілньстві. Вони не можуть зафікснувати 
всі способни взаємондії між людьми, регламненту-
вати всі можливні зв’язку в соціумні. Тому цілком 
закононмірним є те, що в україннському суспілнь-
стві, особлинво в кризовні, екстренмальні періодни 
його розвитнку відбувнається посиленння автонон-
много простонру міжосонбистісного спілкунвання.
Поряд з формалнізацією істотнним чинникном 
суспілньного і політинчного життя завжди залишан-
ються процесни спонтаннної самоорнганізації.

«Спонтанні порядкни» (термін Ф. Хайєкан) 
виступнають невід’ємним елеменнтом громаднян-
ського суспілньства. В їх основі – завжди окрема 
людина як вільна, самодіняльна істота, а також 
приватнна власнінсть і підпринємництво, політинчна 
та інтеленктуальна свободна, демокрнатія, право, 
спонтаннно сформонвані людствном в ході його 
розвитнку. Спонтаннні порядкни виступнають про-
дукнтом процеснів самоорнганізації та саморенгу-
лювання в суспілньстві. Їх активнність і ефектинв-
ність є незміннним атрибунтом громаднянського 
суспілньства. Насліднком реалізнації процеснів 
самоорнганізації в суспілньстві виступнає форму- 
внання структнур громаднянського суспілньства, 
що проявлняєтьсяв активнності неформнальних 
об’єднань, різних асоціанцій, культунрних об’єд-
нань, науковних співтонвариств тощо.

Природно, громаднянське суспілньство не 
передбначає різкогно протиснтавлення офіційнних 
і неофіцнійних, неформнальних структнур. Вони 
можуть протиснтояти, відрізннятися між собою 
цілями і завданннями, але вони також можуть 
співісннувати, доповннюючи функцінонування один 
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одного. В певній історинчній ситуацнії спостенріга-
ється швидке перетвнорення неформнальних, 
спонтаннних структнур у формалньні: тоді вільні 
асоціанції трансфнормуються в суворо регламнен-
товані об’єднання з чіткимни програнмами,ста-
тутнами, умовамни членстнва. Слід враховнувати 
також і те, що резульнтати діяльнності спонтанн-
них сил в суспілньстві часто буваютнь неперенд-
бачуваними: спонтаннність в суспілньстві не може 
бути гіпертнрофованою, тому що в цьому ховаєт-
нься небезпнека для самого суспілньства [11].

Слід зазначнити, що в Українні процес фор-
мувнання громаднянського суспілньства йде дуже 
повільнно, адже супровноджується багатьнма про-
тирніччями і конфроннтацією, неефекнтивним вико-
ринстанням органінзаційного потенцніалу українн-
ського суспілньства (соціуму). Багато в чому 
динамінка розвитнку громаднянського суспілньства 
залежинтьвід співвіндношення різних соціалньних 
сил, від наявнонсті умов, необхіндних для більш 
повної реалізнації потенцніалу кожної людини. 
Незважнаючи на різні перешкноди, в сучаснній 
Українні існує реальнна перспенктива поступнової 
трансфнормації жорсткно органінзованої ієрарх-
нічної системни в соціум, який дозволняє людям 
самим будуванти своє життя, де існує реальнна 
можливність вибиранти з різних форм життєдні-
яльності ті, які відповнідають їх інтеренсам. Без-
умонвно, така трансфнормація пов’язана з усві-
донмленням особиснтістю своєї самоціннності, 
своєї відповнідальності за конкрентні дії, а такожз 
реальнним розвитнком свободни. Спонтаннні, 
неконтнрольовані з бокувлади зусиллня індивіндів, 
самоорнганізація людей можуть бути фундамнен-
том складнної системни економнічної і політинчної 
діяльнності. Орієнтновані на конкрентну люди-
ну, особиснтість і її свободну, вони оберігнають 
суспілньство від руху до тоталінтаризму.

У перспенктиві створенння емансинпованих 
форм життя, незаленжних від формалньних 
структнур і державнної влади, громаднянське 
суспілньство передбначає розвитнок мережі віль-
нинх асоціанцій, товаринств, спонтаннних порядкнів, 
засобінв комунінкації. Вони, звичайнно, нижчі за 
органінзаційним рівнем, ніж державнні інститнути 
і формалнізовані структнури, мають більш слаб-
ку структнурованість, протеє більш ефектинвни-
ми з точки зору удосконналення людини, того 
життєвного і культунрного простонру, в якому вона 
існує. Очевиднним є також і те, що без зрілогно 
громаднянського суспілньства неможлниво побу-
дунвати правовну демокрнатичну державну. Адже 
тільки внутріншньо вільні, свідомні, небайднужі 

і активнні громадняни здатні спільнно контронлю-
вати державну, утримунвати її від прагненння до 
розширнення владнинх повновнажень за рахунонк 
наступну на цивільнні права і тим самим, сприят-
ни реалізнації принцинпу «Держава для людини,  
а не людина для державни».

Сила громаднянського суспілньства виростнає 
в певні періодни історинчного розвитнку, в ситуа-
цніях політинчної та психолногічної нестабнільнос-
ті, під час, коли слід робити вибір перспенкти-
ви подальншого розвитнку. Події останнніх років 
в Українні яскравно підтвенрджують це. Соціалнь-
но-політичний стан, в якому зараз перебунває 
Українна, зумовинли те,що найбілньш ефектинвною 
частинною в даних умовах стали добровнільні 
об’єднання громаднян, різні громаднські ініціанти-
ви, асоціанції небайднужих громаднян. Це – утво-
ренння, які виниканють і активнно функцінонують на 
основі особиснтісної ініціантиви, людськних зв’яз-
ків, взаємондопомоги, без особлинвої підтримки 
державни або офіційнних структнур, тобто на осно-
ві горизоннтальної (а не вертикнальної) взаємондії. 
Власне, так створюнється структнура громаднян-
ського суспілньства. Зокремна, в умовах воєннон-
го конфлінкту, рольв підтринмці україннської армії 
і мирногно населенння відігрнають волонтнерські 
органінзації, які займаюнться постачнанням всього 
необхіндного для армії, громаднянські ініціантиви 
типу «білих беретінв» – добровнільних об’єднань 
лікарінв і медикінв. Це – альтерннативні структну-
ри, які доповннюють функцінонування державн-
них органінв, а часто замінюнють їхчерез невисон-
ку ефектинвність або недостнатню динамінчність. 
Цимоб’єднанням властинвий широкинй спектр 
діяльнності, необхіндний та актуалньний в сучас-
нних умовах. Йдетьсня про допомонгу армії, допо-
монгу при надзвинчайних ситуацніях, гуманінтарної 
допомонги потерпнілим, благоднійність, збір коштів 
для відпранвлення на лікуванння пораненних тощо. 
Така активнність високо оцінюєнться україннським 
суспілньством, що дуже показонводля висновн-
ку про моральнну зріліснть самого україннського 
суспілньства [12].

Важливо усвідонмлювати, що активнне входжен-
ння людськної ініціантивив різні сфери суспілньно-
го життя є чинникном націоннальної ідентинфікації. 
Кожна активнна і свідомна людина відчувнає себе 
причетнною до Українни і до україннської нації. 
Окреминй аспект пробленми – це перетвнорення 
україннського етносу в політинчну націю.

Одночасно в суспілньстві формуєнться нове 
мисленння і нова системна європенйських цін- 
носнтей. Завдякни силі громаднянського суспілнь-
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ства Українна повиннна стати демокрнатичною 
державною. В Українні є стійкі історинчні тра-
дицнії демокрнатичного розвитнку, європенйське 
покликнання, а її люди висловнлюють прагненння 
рухатинся в напрямнку європенйських цінноснтей 
і станданртів. Сьогоднні практинчно нове значенння 
і нові смисли набуванють такі поняття, як свобод-
на, незаленжність, гідніснть. Людина завжди повин-
нна залишантися людиноню, громаднянином своєї 
країни, з загостнреним почуттням власної гідноснті. 
Недармна наша революнція називанється Революн-
цією гідноснті. Крім того кожна людина повиннна 
нести відповнідальністьза свої дії і вчинки.

Сьогодні україннське суспілньство стоїть перед 
пробленмою інтенснифікації громаднянських рухів, 
які конценнтрують соціалньну енергінюлюдей, 
об’єднання їх активнності з відроднженням наці-
оннально-демократичних сил, зміцненння проєвр-
нопейської, ліберанльно-демократичної цінніснної 
системни. Органінзаційні структнури громаднян-
ського суспілньства поступново повиннні перетвно-
рюватися в модель україннського соціалньного 
та політинчного життя. Необхіндною умовою фор-
мувнання повноцнінного громаднянського суспілнь-
ства в Українні має бути також оновленння прав-
лянчого класу, політинчних еліт, як в середонвищі 
влади, так і в середонвищі опозицнії. Йдетьсня про 
потребну формувнання фактичнно нового поколінн-
ня, яке в майбутнньому буде грати ключовну роль 
в суспілньно-політичному житті Українни.

Безумовно, говоринти про повноцнінність і дієз-
дантність потужнного «Громадянського капітанлу» 
в Українні – це перебінльшення. Однак досить 
істотнним стає початонк розмежнування двох 
«паралельних світівн» – політинчної реальнності, 
в якій живе політинчний клас, і життя звичайн-
них людей. Останнні громаднянські акції в Українні 
свідчанть про те, що суспілньством політинка почи-
нанє сприймнатися не в межах – влада-опозиція, 
а в інших, таких як: людина і державна, народ 
і влада. Люди захищанють базові цінноснті, які 
повиннні бути воснові суспілньного життя. Вони 
фактичнно виступнають проти політинчного кла-
су, пов’язаного з привілнеями та необменженого 
ніякимни моральнними принцинпами споживнання 
і відчужнення від потреб суспілньства. Громадн-
ськість покладнається вже не на офіційнні інстит-
нуції, навіть не на політинчні сили і структнури, а на 
себе, свої можливності і своє баченння справенд-
ливості [13].

Безсумнівно, альтерннативні протеснтні рухи 
характнеризують процес зміцненння автононмних 
структнур громаднянського суспілньства в Українні. 

Наявнінсть будь-якої альтерннативи свідчинть про 
можливність вільнонго існуванння соціумну, враху- 
внання інтеренсів окремонго індивінда,про прагненння 
формувнати такі основи діяльнності, які не мають 
нічого спільнного з авторинтаризмом і тотальнною 
регламнентацією людськних взаєминн з боку влад-
нинх структнур, політинчнихсил і офіційнних інститнутів.

Процес формувнання громаднянського суспілнь-
ства в Українні супровноджується численнними 
суперенчностями і конфроннтацією, неефекнтив-
ним викоринстанням органінзаційного потенцніалу 
україннського суспілньства. При цьому динамінка 
розвитнку громаднянського суспілньства залежинть 
від співвіндношення різних соціалньних сил, від 
наявнонсті умов, необхіндних для найбілньш пов-
ної реалізнації потенцніалу кожної людини.

Як негатинвний прояв суспілньного життя 
в Українні можна сприймнати те, що тут партії 
і політинчні сили, як правилно, в повній мірі не 
спираюнться на громаднські рухи. Громаднянське 
суспілньства реалізнується тоді, коли будь-яка 
політинчна партія матиме розгалнужену мережу 
соціалньних органінзацій, людськних об’єднань, 
асоціанцій. До того ж самі партії повиннні бути 
демокрнатичними, без притамнанного багатьном 
з них авторинтаризму, категонричності і однозн-
начності в оцінканх і діяльнності, без ігнорунвання 
громаднянських рухів. Аксіомною повиненн бути 
висновнок, що державна існує для людей, а не 
тільки для політинків чи бізнесн-еліт. 

Цивільний сектор повиненн заявлянти про 
свою життєзндатністьне тільки в акціях чи про-
теснтах, а виходинти більш активнно на політинчну 
арену. Тим більше,що зараз в Українні йде про-
цес зміни політинчного поколінння і багато моло-
динхлюдей, які активнно беруть участь в громадн-
ських органінзаціях, повиннні виходинти на арену 
політинчного життя і голоснно заявитни про себе 
і про інтеренси суспілньства [14].

На жаль, через неусвіндомлення необхіндності 
демокрнатичних реформ частинною україннсько-
го суспілньства, формувнання громаднянського 
суспілньства в Українні здійсннюється повільнно.
Тому ситуацнія з формувнання громаднянсько-
го суспілньства в Українні істотнно відрізнняється 
від того, що відбувнається в країнанх Західнної 
Європи. Істотнні пробленми виниканють і в зв’язку 
з домінунванням авторинтарного принцинпу фор-
мувнання владнинх інститнуцій, який відобрнажа-
ється і на створеннні громаднських органінзацій. 
Як відомо, країни Західнної Європи, громаднян-
ське суспілньство яких вже знаходниться на істот-
нно вищому етапі розвитнку і має досить тривалну 
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історіню свого формувнання, законондавчо врегу-
лнювали європенйські станданрти громаднянського 
суспілньства. Для того щоб зменшинти негатинвні 
тенденнції в процесні становнлення україннського 
громаднянського суспілньства доцільнно, на нашу 
думку, здійсннити такі заходи:

– провеснти монітонринг діяльнності об’єднань 
громаднян з точкизору їх ефектинвності в структну-
рі україннського суспілньства і ліквіднувати ті з них, 
які не працююнть;

– спростнити процеднуру реєстрнації об’єднань 
громаднян;

– удосконналити системну виборінв народнних 
депутантів Українниі депутантів місцевних рад.

У демокрнатичній державні розумінння громад-
нянського суспілньства має виходинти за рамки 
самого громаднянського суспілньства і його інстит-
нуцій. Воно повиннно характнеризувати такий 
стан суспілньства, в якому вільно реалізнуються 
основонположні права і свободни людини через 
різномнанітні форми публічнної громаднської 
активнності та процесни самоорнганізації. Об’єк-
тивним механінзмом, який стимулнює розвитнок 
громаднянського суспілньства в Українні, повиненн 
бути діалог, дискурнс і партненрство між різнимни 
соціалньними і політинчними силами. Без роз-
виннутого громаднянського суспілньства, зокремна, 
без створеннняналежнних умовдля забезпнечення 
свободни слова, вільнонго вираженння поглядніві 
переконнань, свободни об’єднань, свободни збо-
рів, участі громаднянв управлнінні державнними 
справанми та місцевному самоврнядуванні, влада 
не створинть умов для забезпнечення функцінону-
вання різних моделенй демокрнатії, яка в єдностні 
з безпоснередньою або предстнавницької демокр-
натією є умовою успішнної модерннізації, європенй-
ської інтеграції та розвитнку.

Для поліпшнення розвитнку громаднянського 
суспілньства в Українні в данийчас необхіндно [15]:

– впровандження максимнальної відкринтості, 
прозорності та підзвінтності суспілньству органінв 
виконанвчої влади, органінв місцевного самоврня-
дування;

– зростанння соціалньного капітанлу для підвищ-
нення рівня довіри і взаємондії в суспілньстві;

– створенння сприятнливих умов для створенн-
ня і функцінонування інститнутів громаднянського 
суспілньства;

– забезпнечення участі інститнутів громаднян-
ського суспілньства у формувнанні та реалізнації 
державнної, регіоннальної політинки, зокремна, шля-
хом створенння умов для широконго ефектинвного 
предстнавництва інтеренсів громаднян в органанх 

виконанвчої влади та органанх місцевного самовр-
нядування, проведнення регулянрних консулньтацій 
(діалогу) із громаднськістю з приводну важливних 
питань життя суспілньства і державни;

– впровандження цивільнного контронлю за 
діяльнністю органінв виконанвчої влади, органінв 
місцевного самоврнядування, посиленння впливу 
інститнутів громаднянського суспілньства на при-
йнянття управлнінських рішень та їх реалізнацію;

– сприянння благоднійній, волонтнерській діяль-
нності, іншим формам громаднської активнності 
та громаднянської культунри [66, с. 58].

Таким чином, розвитнок громаднянського 
суспілньства в Українні має орієнтнуватися на 
європенйські станданрти забезпнечення та захистну 
прав і свобод людини, на практинку самоврняду-
вання, справендливості, відкринтості, прозорності 
та підзвінтності інститнутів влади, створенння умов 
для реалізнації різних громаднських інтеренсів, 
в тому числі економнічних, екологнічних, соці-
алньних, культунрних, релігінйних, теритонріальних 
тощоі форм їх вираженння (громадські ініціанти-
ви, громаднські рухи, асоціанції, об’єднання).

У перспенктиві створенння емансинпованих 
форм життя, незаленжнихвід формалньних струк-
тнур і влади, громаднянське суспілньство передбна-
чає розвитнок мережі вільнинх асоціанцій, об’єд-
нань, спонтаннних порядкнів, засобінв комунінкації, 
незаленжних від влади. Вони, природнно, нижче 
по органінзаційному рівню, ніж державнні інститнути 
і формалнізовані структнури і мають більш слаб-
ку структнурованість, але є більш ефектинвними 
з точки зору удосконналення людини, того життєв-
ного і культунрного простонру, в якому вона існує.

Безумовно, громаднянське суспілньство в Укра-
їнні має всі перспенктиви динамінчного розвитнку, 
особлинво, якщо враховнувати те, що потенцніал 
активнності в україннському суспілньстві останннім 
часом дуже високинй, зокремна, по відношненню 
до оцінки дій влади. Але обов’язковою умовою 
розбуднови громаднянського суспілньства виступнає 
орієнтнація на європенйські стандарти і дотримнан-
ня їх в суспілньному житті. Формувнання громад-
нянського суспілньства не може бути механінчним 
процесном. Для того щобвоно відбулнося в Українні, 
потрібнні нові ідеї, нові люди, глибокна, серйознна 
інтеленктуальна робота, створенння нових орга-
нінзаційних сил і структнур, які структнурують укра-
їннське суспілньство і сприятнимуть утверднженню 
європенйської системни цінноснтей, домінунвання 
права і визнанння цінноснті людини та її життя.

Висновки. Демокрнатія і громаднянське 
суспілньство нерозрнивно взаємонпов’язані між 
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собою: без демокрнатії неможлнива участь гро-
маднянського суспілньства в публічнному адмі-
нінструванні. Повноцнінна демокрнатія можливна 
тільки в тому випадкну, якщо існує громаднянське 
суспілньство, здатне викоринстовувати її як інстру-
нмент оновленння державни. З іншого боку, саме 
існуванння громаднянського суспілньства, що 
керуєтнься у своєму житті правилнами, встанон-
вленими державною, буде стабілньним і продукн-
тивним, якщо в розпорнядженні громаднянського 
суспілньства є демокрнатія як вирішанльний засіб 
його впливу на державну. В ході еволюцнії від-
бувнається постійнний розвитнок як державни, так 
і суспілньства, а також їх взаємонвідносин, які 
будуютнься на різних принцинпах домінунвання, 
взаємондії або неузгондженості.

Встановлено, що в Українні, що вступинла на 
шлях глибокних реформ, формуєнться перехінд-
ний, що розвивнається тип суспілньства, осо-
блинвості взаємондії якого з владою залежанть 
від характнеру владнинх структнур, політинчного 
режиму, політинчної культунри суспілньства тощо. 
В той же час, сьогоднні Українна пережинває труд-
нонщі через спроби влади нав’язати відразну 
готову модель зрілої демокрнатії, незважнаючи 
на історинчний досвід, умови та менталньність 
нації. Це пояснюнється тим, що демокрнатич-
ні зміни почалинся в умовах несфорнмованості 
багатьнох передунмов перехонду до неї. Відсутн-
ність всенарнодного обговонрення компленксних 
проектнів демокрнатичних перетвнорень, нерозв-
ниненість форм контронлю за владою та поса-
донвими особамни відводнить населеннню роль 
пасивнного спостенрігача. Але в будь-якому 
випадкну громаднянське суспілньство виступнає 
важливним чинникном демокрнатизації державни 
і всього соціумну.

Проведений аналіз норматнивно-правово-
го забезпнечення взаємондії державнних органінв 
влади з суспілньством змогу зробитни висновнок, 
що правовніоснови залученння громаднськості 
у сферу державнного управлніння закладнені. Під-
твенрдженням цього є чинні закони, укази Пре-
зиднента Українни, постаннови та розпорняджен-
ня Кабіненту Міністнрів Українни, які закріпнлюють 
основнні засади участі громаднськості у цій сфе-
рі. На підстанві аналізну норматнивних актів дове-
денно, що існуючна норматнивно-правова база 
потребнує вдосконналення, зокремна щодо меха-
нінзмів взаємондії державнних органінв з громаднсь-
кістю в процесні прийнянття рішень та наданння 
громаднськості реальнних повновнажень у сфері 
державнного управлніння. 
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Hrushchynska N. M. Interaction of the state and society as the main condition  
for the formation of civil society

The article examines the peculiarities of interaction between society and government, provides 
recommendations for the modernization of political and administrative management and develop-
ment of civil society in Ukraine. The unifying link of these concepts should be the recognition of the 
importance of partnership between government and society to ensure socio-economic development 
at both the national and regional levels. It is well known that the absence or underdevelopment of 
society is a major obstacle to both democracy and governance. The development of civil society is 
an integral part of all democratic states governed by the rule of law. However, there is no doubt that 
society is not able to meet the needs of the population in the system of public administration with-
out the initiation, regulatory and supervisory functions of the state. The formation of democracy in 
Ukraine is possible only in the interaction of society and government. The formation of civil society 
in the conditions of democratization of public life in the country acquires social significance, because 
it is able to mediate between the ruling elite and the population, conducive to the formation of inte-
gration ties in the system "state – citizen". Without public support, the state is not able to fully carry 
out political and economic reforms, even if their goal is to liberalize political institutions and expand 
the sphere of market relations. Only the rule of law can create a civil society, and a democratic 
society can support the development of the rule of law. The state can be conducive to the formation 
of civil society, and can slow down its development. The creation of civil society contributes to the 
consolidation of the stabilizing development of society, creating conditions for human development, 
protection of its rights and freedoms. The interaction of the state and society is the main condition for 
the formation of civil society. At the same time, the interaction between the state and civil society is 
the basis of political and economic stability.

Key words: power, society, interaction, civil society, state power.
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МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  
У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я:  
ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ВИМІР
У статті розглянуто ключові моделі управління якістю у системі охорони здоров’я, 

окреслено, які з них застосовуються у зарубіжній практиці, які почали застосовуватися на 
вітчизняних теренах. Окреслено перспективи адаптації. Відокремлено два виміри управ-
ління якістю: вимір на рівні публічного управління та врядування та на рівні менеджменту, 
охарактеризовано специфіку кожного з них. Визначено, що поняття «якість» у системі охо-
рони здоров’я набуває ознак багатовимірності та потребує обґрунтування різних підходів. 
Проаналізовано підходи А. Донабедіана щодо того, що є об’єктом оцінювання у системі охо-
рони здоров’я. Представлено погляди та критерії для оцінювання якості у системі охорони 
здоров’я, розроблені Р. Максвеллом, та апробовані світовими практиками. Окремо визначе-
но підходи до впровадження концепту малої та великої якості у системі охорони здоров’я, 
представлених П. Ліллранком. Також підкреслено, що Всесвітня організація охорони здо-
ров’я визначає шість сфер або вимірів якості: безпечність, результативність, пацієнто-
орієнтованість, ефективність, своєчасність та справедливість, які частково співставні  
з представленими Р. Максвеллом. 

Зазначено, що актуальними для розбудови системи управління якістю в Україні є запро-
поновані Р. Максвеллом вісім заходів для досягнення якості послуг в охороні здоров’я.

Резюмовано, що у світлі реформи децентралізації держава лиш напрацьовує загальні 
вектори розвитку СОЗ, окреслює вектори, встановлює «правила гри», на рівні регіону – 
транслюється та пролонгується державна політика, ключового ж значення набуває рівень 
територіальної громади, від управлінців на якому значною мірою залежатиме майбутнє 
розвитку медичних закладів на території, також важливим для досягнення якості є і безпо-
середня діяльність самого закладу, адже саме на цьому рівні можна подбати про велику Я, 
тобто про задоволеність пацієнтами від одержаних послуг.

Виокремлено напрямки подальших наукових розвідок, до яких віднесено дослідження 
інструментів управління якістю в СОЗ на рівні територіальних громад та напрацювання 
практичних рекомендацій для працівників органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: управління якістю, моделі управління якістю, система охорони здоров’я, 
охорона здоров’я, зарубіжний досвід, адаптація до вітчизняних практик, публічне управління.

Постановка проблеми. Ставши на шлях 
реформування системи охорони здоров’я наша 
країна зіштовхнулася із низкою проблемних питань 
з-поміж яких важливою було забезпечення якості 

в системі охорони здоров’я. Проблема управлін-
ня якістю у системі охорони здоров’я є багатови-
мірною. В ході реформування найпершим вимі-
ром був публічно-управлінський, адже саме на 
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цьому рівні зачіпалося кілька ключових питань: 
питань унормування та стандартизації, створен-
ня механізмів контролю якості та дотримання 
встановлених стандартів, проектування у новому 
вимірі системи охорони здоров’я необхідних для 
забезпечення належного рівня якості елемен-
тів тощо. Також важливим аспектом було також 
забезпечення менеджеріального виміру управ-
ління якістю, який стосується безпосереднього 
управління медичним закладом. На разі питан-
ня управління якістю стоїть досить гостро, адже 
сама система знаходиться у транзитивному пері-
оді, а поточні перетворення спочатку зіткнулися 
з викликами, зумовленими пандемією COVID-19, 
а на часі система отримує велике навантаження 
у зв’язку з війною. Попри зазначені аспекти питан-
ня якості медичних послуг не може залишатися 
поза увагою або нехтуватися. Відтак, досліджен-
ня публічно-управлінського виміру застосування 
моделей управління якістю у системі охорони 
здоров’я є актуальним та своєчасним.

Аналіз актуальних досліджень та публі-
кацій. Проблеми забезпечення якості надання 
медичних послуг активно досліджуються у сві-
товій науковій думці. Так, Аведіс Донабедіан 
розглядає систему управління якістю у площи-
ні взаємодії «лікар-пацієнт», виокремлюючи 
ключові підходи та виміри такої якості. Роберт 
Максвел акцентує увагу на розширенні самого 
змісту якості у системі охорони здоров’я та веде 
мову про багатовимірність поняття якості, роз-
биваючи її на окремі виміри або ж складові, 
за якими також може здійснюватися оцінюван-
ня якості. Пол Мартін Лілранк у своїх дослі-
дженнях піднімає проблему підходів до якості 
у системі охорони здоров’я, еволюціонування 
їх у часі, а також виокремлює поняття «малої» 
та «великої» якості. Окрім зазначених профіль-
них наукових підходів актуальними залишають-
ся загальноуправлінські підходи, адаптовані до 
умов системи охорони здоров’я. Разом з тим, 
у зазначених наукових дослідженнях актив-
но робиться акцент на якості в цілому, при 
тому досить часто не розподіляється за зона-
ми відповідальності та сферами впливу, хто 
саме забезпечує якість, не відокремлюються 
ролі публічно-управлінської та менеджерської 
ланок, що для системи транзитивного періоду 
є конче важливим. 

Тому, метою статті є узагальнення світово-
го досвіду управління якістю у системі охорони 
здоров’я, виокремлення у ключових його аспек-
тах публічно-управлінського виміру та визна-

чення адаптивних та практично цінних аспектів 
для подальшого впровадження в Україні.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи 
складність організації системи охорони здо-
ров’я, значне коло акторів, що вступають у ній 
у взаємодію, справедливим буде зазначити, що 
саме поняття «якість» у системі охорони здо-
ров’я набуває ознак багатовимірності та потре-
бує обґрунтування різних підходів.

Так, Аведіс Донабедіан, підкреслюючи 
складність управління якістю у системі охоро-
ни здоров’я (далі – СОЗ), веде мову про те, що 
у зазначених питаннях важливо визначитися, 
що саме ми оцінюємо [1; 2]. Найпершим підхо-
дом до такого оцінювання є оцінювання резуль-
татів надання медичних послуг, фактично за 
такого підходу оцінюються досягнені результа-
ти, майже нівелюється процес надання послуги 
та ступінь задоволеності клієнта. У СОЗ оціню-
вання за результатами набуває свого особливо-
го характеру, адже одужання пацієнта залежить 
не лише від наданого лікування, а в окремих 
випадках коректне лікування за протоколами 
може не дати жодного результату, при цьому 
не можна вести мову про те, що послуга з ліку-
вання була не якісною. Другим прикладом є те, 
що попри результативність лікування (особливо 
у випадку лікування важких або хронічних хво-
роб), пацієнт залишається невдоволеним, не 
погоджуючись з тим, що лікування було ефек-
тивним та ставлячи під сумнів якість наданої 
послуги. 

Другою відповіддю на питання «що оцінюва-
ти?» є оцінювання процесу надання медичної 
послуги, фактично, таке оцінювання передба-
чає повне відслідкування усього клієнтського 
шляху пацієнта коридорами лікарні, визначення 
на яких кроках алгоритму на скільки вірно чи не 
вірно було здійснено ту чи іншу лікарську дію. 
За таким підходом про якість роблять висно-
вок на підставі низки критеріїв, а саме: адек-
ватність, повнота та надмірність інформації, 
отриманої з клінічної історії, фізичного огляду 
та діагностичних тестів; виправданість діагнозу 
та терапії; технічна компетентність у виконанні 
діагностичних та лікувальних процедур, вклю-
чаючи хірургію докази превентивного менедж-
менту здоров’я та захворювання; координація 
і безперервність лікування; прийняття лікуван-
ня реципієнтом тощо [1]. Такий підхід вимагає 
значної уваги до уточнення релевантних вимі-
рів, цінностей та стандартів, які мають бути 
використаними в оцінці. У зазначеному аспек-
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ті можна краще прослідкувати якість надан-
ня послуги ґрунтуючись саме на процесному 
підході, разом з тим результати надання такої 
послуги викликають сумніви, тому і про повно-
цінну якість тут важко судити.

Третім виміром оцінювання якості є, так зва-
не, оцінювання структури, тобто оцінювання 
спроможності СОЗ надавати медичні послуги. 
В такому випадку мова про оцінювання потенціа-
лу закладів охорони здоров’я, акцент тут на тех-
нічних можливостях надавати послуги, а не на 
самих результатах надання послуг. Така модель 
прийнятна за умови, що оцінювання здійснюєть-
ся саме задля вивчення технічних аспектів.

Важливо усвідомлювати, що зазначені під-
ходи не ізольовані один від одного, їх можливо 
використовувати у взаємозв’язку або окремо 
в залежності від мети оцінювання якості надан-
ня медичних послуг.

Також Донабедіан А. акцентує увагу, що 
будь-яка технічна результативність надання 
медичної послуги (навіть з найвищими її оцін-
ками якості), може відрізнятися від ступеню 
задоволеності пацієнта [1]. Відтак, сюди варто 
додати ще й, власне, вимірювання якості за сту-
пенем задоволеності пацієнтів.

Роберт Максвелл, аналізуючи напрацюван-
ня своїх попередників, запропонував власний 
підхід до визначення вимірів якості в охороні 
здоров’я. Ним було запропоновано такі виміри 
якості у СОЗ [3]: 

– ефективність (Effectiveness);
– прийнятність (Acceptability);
– результативність (Efficiency);
– доступність (Access);
– справедливість (Equity);
– відповідність (Relevance).
Коротко зупинимося на кожному з зазначе-

них вимірів детальніше. Так, у частині виміру 
ефективності визначається рівень наданого 
лікування відповідно до рівня можливої доступ-
ності, з позиції експертів, зазначене потребує 
доказовості. Також тут визначається загальний 
результат лікування.

Наступним виміром є прийнятність, в зазна-
ченому аспекті важливого значення набуває 
гуманність та уважність в процесі надання 
послуги, якою є думка пацієнта про послугу, 
які враження від наданої послуги можуть бути 
у інших зацікавлених сторін (рідних, близьких, 
інших долучених до процесу лікування сторонніх 
осіб), також сюди відносять рівень приватнос- 
ті та конфіденційності лікування.

Третім виміром є результативність, тракту-
вання якої у Р. Максвелла [4] дуже подібне до 
бачення А. Донабедіана [2], так результативність 
вимірюється за досягненим результатом у від-
повідності із понесеними витратами, також мож-
ливим варіантом є оцінювання за мінімізацією 
витрат за фіксованого результату, а також конку-
рентність ціни по відношенню до інших закладів.

Четвертим виміром є доступність. На наш 
погляд, зазначений вимір частково респонду-
ється з структурним виміром якості у Донабе-
діана А., адже тут мова про те чи можливим 
є отримання лікування/сервісу, коли це потріб-
но. Також тут оцінюється якість медичної інф-
раструктури та структурний спектр послуг, що 
можуть бути надані у закладі із відповідність 
з запитом споживачів медичних послуг.

Наступним виміром є справедливість, чи то 
пак неупередженість та однакове ставлення до 
усіх пацієнтів, тут ключовим акцентом є безпо-
середньо те, як лікар чи обслуговуючий пер-
сонал лікарні ставиться до пацієнта, чи мають 
місце певні дискримінаційні ознаки або ж неод-
накове ставлення до різних пацієнтів з суб’єк-
тивних обставин тощо.

Останнім виміром є вимір відповідності, тут 
мова про те чи є загальна модель та баланс послуг 
найкращим, що може бути досягнуто, з урахуван-
ням потреб та бажань населення в цілому. 

Зазначені виміри якості було неодноразово 
апробовано у створенні систем управління якіс-
тю різних країн, при цьому застосовувалися їх 
різні комбінації для оцінювання, також все часті-
ше звучить запитання щодо того, що рухатися 
одночасно у всіх шести вимірах досить складно, 
а в умовах обмежених ресурсів часто виникає 
проблема пріоритезації їх, виокремлення тих, 
що слугуватимуть першочерговими орієнтира-
ми. І ось саме тут мова часто про публічноуправ-
лінський вимір управління якістю в СОЗ.

Так для вибору векторів руху досить часто 
застосовують різні методики для пріоритезації 
ще на етапі формування візії майбутньої струт-
кури та особливостей СОЗ або на етапі плану-
вання її подальшого розвитку. Саме у цьому 
ключі Р. Максвелл пропонує вести мову про цін-
ності, цінності у сенсі значущості того чи іншого 
виміру для майбутнього розвитку СОЗ. 

Одним з варіантів здійснення такої прі-
оритезації була застосвана у Східній Англії 
«The Health Abacus» або за дослівним пере-
кладом «рахівниця здоров’я». Вона була розро-
блена у 1991 році Сіан Гріффітс (Sian Griffiths), 
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директором з громадського здоров’я регіо-
ну Південно-Західної Темзи і Лорі МакМахон 
(Laurie McMahon), управління з питань дер-
жавної служби. Абакус було створено задля 
того, щоб допомогти представникам зазначе-
ного регіону краще зрозуміти закупівлі послуг 
для забезпечення здоров’я на місцевому рівні. 
Суттю та метою створення було відображен-
ня концепту обмеженості ресурсів у площині 
медичних послуг та того факту, що досить часто 
публічні управлінці стоять перед вибором, куди 
спрямувати кошти, які товари та послуги заку-
пити першочергово або ж на що зробити акцент 
на доступність чи на ефективність, або ж навіть 
у середині одного виміру на доступність тери-
торіальну чи на розширення спектру послуг без 
їх географічного наближення тощо [4]. Тобто 
мова про необхідність пошуку золотої середини 
або певного консенсусного рішення. Фактично, 
можемо говорити про пошук певного оптимуму 
для конкретної території, управлінці якої розпо-
діляють кошти на розвиток СОЗ. 

Робота над застосуванням такого досвіду 
починалася з навчання та тренінгу, на якому 
учасники мали змогу попрацювати над визна-
ченням контексту управлінського та громадсько-
го здоров’я, в якому повинні працювати органи 
охорони здоров’я. Це дає змогу учасникам чітко 
визначити їх ролі як закупівельників та зрозумі-
ти динаміку їх взаємовідносин з регуляторними 
органами, постачальниками медичних послуг, 
лікарями загальної практики та громадськістю. 
Учасники працюють над тим, аби «вдосконали-
ти» ортодоксальну модель формування полі-
тики в галузі охорони здоров’я, в якій потреби 
в галузі охорони здоров’я будуть збалансовані 
з наявними ресурсами. Після того, як буде вста-
новлено більш реалістичне розуміння процесу 
закупівлі, з усіма його дилемами та компромі-
сами, розпочинається етап моделювання. Пра-
вила, що регулюють процес, є надзвичайно 
простими, оскільки учасники виступають у своїх 
актуальних ролях, а моделюють лише політичні 
питання. Вони дуже реалістичні та розробле-
ні для того, аби використовувати організаційні 
компроміси в межах «абакусу» на користь здо-
ров’я, і якщо вони будуть ретельно відібрані, 
то зможуть використовуватися для вивчення 
реальних дилеми районного рівня.

Також Всесвітня організація охорони здо-
ров’я визначає шість сфер або вимірів якості: 
безпечність, результативність, пацієнтоорієн-
тованість, ефективність, своєчасність та спра-

ведливість, які частково співставні з представ-
леними Р. Максвеллом. Разом з тим, ВООЗ не 
визначає їх як певну догму, а на практиці часто 
застосовуються різні підходи.

Ще одним баченням якості та основами 
управління якістю є концепт «малої» та «вели-
кої» якості у СОЗ. Так, Пол Мартін Лілранк, звер-
таючись до загальної теорії управління якістю 
та аналізуючи еволюцію підходів до управлін-
ня якістю у СОЗ конкретизував ці два поняття 
які часто називають «велика Q» та «мала Q» 
(від англійського слова якість)[5]. Так, класично 
«мала Я» – це технічна сторона процесу, тоді 
як «велика Я» – результат та його відповідність 
запиту або встановленим вимогам. Ведучи 
мову про ці два виміри якості у СОЗ П. Лілранк 
виокремив онтологічну та гносеологічну скла-
дові їх, а також звернув увагу на технологічний 
вимір. Так, онтологія малої Я – це відносини 
між спеціфікаціями і реальним продуктом, здат-
ність системи передбачувано виконувати те, 
що вона має виконувати базуючись на вимо-
гах, відомих як ex ante до виробництва. Тобто, 
маленька Я рівняється управлінню ризиками 
виробництва. Велика Я припускає, що онтоло-
гічний зв’язок лежить між вимогами замовни-
ка та тим, яким чином вони виконуються після 
досвіду використання продукту, тобто мова про 
задоволеністю клієнта. Так, Велика Я може 
бути досить значний спектр впливів, що прямо 
не впливають на результативність.

Гносеологія маленької Я прямолінейна. Роз-
робник створює спеціфікації до виробництва. 
Зазвичай, специфікації подаються в формі 
фізичних змінних, таких як виміри і матеріальні 
властивості і мають вигляд креслень, рецептів, 
моделей чи прототипів. Якщо вимоги подані 
у вимірі точному до 0.01 мм, тоді і готовий про-
дукт можна виміряти так само. Вихід порівню-
ється з специфікаціями і вимірюється розмір 
відхилення.

Гносеологія великої Я лежить в царині люд-
ської поведінки. Споживачі мають потреби 
і побажання, які вони можуть висловити різни-
ми способами в різний час. Уловлювання вимог, 
тобто розуміння, чого хоче споживач та внесен-
ня цього в технічні та виконувані специфіка-
ції, – є великою проблемою. Тоді як специфікації 
маленької Я знані як ex ante (до виробництва), 
задоволенність великої Я, особливо новим про-
дуктом, можна визначити тільки ex post

Мала Я має сталий набір технологій, таких 
як статистичний контроль процесу (SPC), шість 
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сигма (Six Sigma), контроль якості (Quality 
Assurance), удосконалення якості (Quality 
Improvement), системи якості (Quality Systems) 
(Mitra, 1998). Поза цим, велика Я об’єднує 
практично все відоме в бізнес адмініструванні, 
включає в себе розділи зі стратегії, маркетин-
гу, командної роботи, виробництва, людських 
ресурсів та відносин з клієнтом, – все це марку-
ється як технології якості. 

Відповідно, спираючись на онтологічний 
та гносеологічний виміри великої та малої 
Я П. Лілранк виокремлює три типи якості 
в охороні здоров’я [6; 7]: прийняття клінічного 
рішення, безпека пацієнта та досвід пацієнта. 
Детальніше зупинимося на кожному з цих типів, 
так прийняття клінічного рішення є вивченням 
кейсу пацієнта, збором відповідної інформації 
з різних джерел, включаючи анамнези та ана-
лізи, визначенням природи проблеми і її мож-
ливої причини (діагноз), а також пропозицією 
лікування чи плану лікування. Щодо безпеки 
пацієнтів, то це питання виконання малої Я, 
що включає в себе виконання всіх необхідних 
аспектів, в тому числі стандартних процедур, 
часу очікування та інформація ходо специфіка-
цій ex ante. Тут важливо враховувати й те, що 
часто безпека пацієнта залежить і від самого 
пацієнта, що може впливати на кінцеву якість 
послуги. Щодо досвіду пацієнта, то тут мова 
про задоволеність, що як справедливо зазна-
чає автор є ex nunc. При цьому, технологіями 
управління пацієнтським досвідом є стиль, тоб-
то персональні відношення та поведінка, чуй-
ність та турбота, такі норми важко регулювати 
або технологізувати.

Важливим в управлінні якістю є достовірність 
оцінювання якості та об’єктивізація інформацій-
ного потоку. Для цього надзвичайно важливим 
є відбір надійних даних та повнота вихідної 
інформації: клінічні записи, часто важливими 
є спостереження та комунікація з персоналом 
та учасниками процесу тощо. Окремої ува-
ги потребує чистота вибірки для дослідження 
та подальшої генералізації отриманих результа-
тів. Важливим є напрацювання методики оціню-
вання: від формування чітких критеріїв та стан-
дартів, крізь визначення шкали оцінювання, 
спроби враховувати ступінь суворості експертів 
тощо. Часто також застосовують метод індексів.

Досить актуальними для розбудови систе-
ми управління якістю в Україні є запропонова-
ні Р. Максвеллом вісім заходів для досягнення 
якості послуг в охороні здоров’я [4]:

– Прагнення досконалості в тих, кому надаєть-
ся послуга – досконалість як її оцінюють ті, кому 
надається послуга, а також технічні експерти.

– Переведення добрих ідей в дію, часто за 
допомогою малих, послідовних та наполег-
ливих кроків, а не великих стрибків, і завжди 
оглядання на зовнішні показники ефективності 
(наприклад, у комерційному секторі – це частка 
ринку та очікування споживачів).

– Наголос на команді, а не на індивідуальній 
роботі, оскільки надання послуги залежить від 
поєднання навичок не лише однієї особи або 
дисциплінованому одноосібному виконанні.

– Систематичне усунення бар’єрів та недолі-
ків у високій ефективності: досконалість (висо-
ку якість) може бути складно визначити, але 
недоліки, які можливо усунути, можуть набагато 
простіше ідентифікуватися та усуватися.

– Визнання того, що будь-яка робота перед-
бачає відповідальність (індивідуальну та колек-
тивну) не тільки для того, аби виконувати цю 
роботу добре, але й для того, аби знаходити 
способи для її постійного покращення.

– Використання концепцій (таких як шість 
аспектів та показників ефективності) для діа-
гностики – аби визначити, коли і для кого втру-
чання щодо підвищення якості є обґрунтова-
ним, та щоб оцінити наслідки цих втручань.

– Розробка систем вимірювання, орієнто-
ваних на дію (як у вставці 6), які перевіряють 
прогрес і, отже, підтримують постійне вдоско-
налення.

– Прагнення завжди бачити ініціативи щодо 
якості в більш широкому контексті – як загалом 
якість в системі. Інакше існує небезпека, що 
будь-яка ініціатива буде здійснюватися за раху-
нок невизначеної втрати якості в інших процесах. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Відповідно у зазначених вимірах 
управління якістю є два функціональних призна-
чення: одне – стосується публічно-управлінської 
ланки, тут мова про планування, проектування, 
розподіл ресурсів, напрацювання пріоритетів 
розвитку тощо, та те, що стосується менеджер-
ського виміру – управління всередині лікарні. 
У світлі реформи децентралізації держава лиш 
напрацьовує загальні вектори розвитку СОЗ, 
окреслює вектори, встановлює «правила гри», 
на рівні регіону – транслюється та пролонгується 
державна політика, ключового ж значення набу-
ває рівень територіальної громади, від управлін-
ців на якому значною мірою залежатиме май-
бутнє розвитку медичних закладів на території, 
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також важливим для досягнення якості є і безпо-
середня діяльність самого закладу, адже саме на 
цьому рівні можна подбати про велику Я, тобто про 
задоволеність пацієнтами від одержаних послуг.

У зазначеному ключі, актуальним вектором 
подальших розвідок є дослідження інструмен-
тів управління якістю в СОЗ на рівні територі-
альних громад та напрацювання практичних 
рекомендацій для працівників органів місцевого 
самоврядування. 
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Lesyk O. V., Todorova O. L. Quality management models in the health care system: 
the public administration dimension

The article considers the key models of quality management in the health care system, outlines 
which of them are used in foreign practice, which began to be used in the domestic field. Prospects 
for adaptation are outlined. Two dimensions of quality management are distinguished: measurement 
at the level of public administration and governance and at the level of management, the specif-
ics of each of them are characterized. It is determined that the concept of "quality" in the health 
care system acquires signs of multidimensionality and requires justification of different approaches.  
A. Donabedian’s approaches to what is the object of evaluation in the health care system are ana-
lyzed. The views and criteria for assessing the quality of the health care system, developed by  
R. Maxwell and tested by world practices, are presented. The approaches to the implementation  
of the concept of low and high quality in the health care system, presented by P. Lillrank, are defined 
separately. It is also emphasized that the World Health Organization identifies six areas or dimen-
sions of quality: safety, effectiveness, patient orientation, efficiency, timeliness and fairness, which 
are partially comparable to those presented by R. Maxwell.

It is noted that eight measures to achieve the quality of health care services proposed by R. Max-
well are relevant for the development of the quality management system in Ukraine.

It is summed up that in the light of decentralization reform the state only develops general vectors 
of Health care system development, outlines vectors, establishes "rules of the game", broadcasts 
and prolongs state policy at the regional level, and the level of territorial community is crucial. devel-
opment of medical institutions on the territory, also important for achieving quality is the direct activity 
of the institution itself, because it is at this level you can take care of the big self, ie the satisfaction 
of patients with the services received.

The directions of further scientific researches are singled out, which include research of quality 
management tools in Health care system at the level of territorial communities and development  
of practical recommendations for employees of local self-government bodies.

Key words: quality management, quality management models, health care system, health care, 
foreign experience, adaptation to domestic practices, public administration.
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
У статті доведено необхідність пошуку шляхів забезпечення безпеки туристичної галузі 

на регіональному рівні; підкреслено складність умов безпеки проведення туристичної діяль-
ності через спричинення пандемії та інших негативних факторів; з’ясовано необхідність 
проведення досліджень домогосподарств, в’їзного потоку туристів, одержаання даних пла-
тіжних систем, аудиторське дослідження регіонів з точки зору повернення державних інвес-
тицій потенціалу регіонів і подальшого планування їх розвитку з метою залучення турис-
тів; доведено, що забезпечення безпеки у сфері туризму є одним із пріоритетів державної 
політики України; наведено нормативно-правову базу сфери забезпечення безпеки туризму 
(Закону України «Про туризм», Стратегію розвитку туризму та курортів на період до 2026 
року, Міждержавний стандарт (ГОСТ 28681.3-95) «Туристично-екскурсійне обслуговування. 
Вимоги щодо забезпечення безпеки туристів і екскурсантів»); доведено, що формування 
безпеки регіонального туризму потребує особливого підходу при організації туристичних 
подорожей та для функціонування туристичного бізнесу; на підставі досліджень науковців, 
з’ясовано складові безпеки туризму, класифікацію безпеки туризму за змістом (політична, 
соціальна, фінансова, екологічна, інформаційна, медична, безпека туристичного обслугову-
вання, безпека туристичних споруд та обладнання) та за масштабом (глобальна, макро-
регіональна, національна, регіональна та локальна безпека туризму); розглянуто заходи 
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо забезпечення безпеки турис-
тичної галузі на регіональному рівні; зроблено висновки, що шляхами забезпечення безпеки 
туристичної галузі на регіональному рівні є консолідація зусиль на основі високорозвиненої 
інфраструктури та тісної взаємодії органів державної влади, суб’єктів туристичної діяль-
ності, громадських організацій, фахівців туристичної галузі; створення довіри між бізнесом 
та державою, постійний діалог та пошук спільних дій на користь розвитку та забезпечення 
безпеки туристичної галузі України.

Ключові слова: туристична галузь, безпека, держава, нормативно-правова база, регіо-
нальний рівень, самоврядування, туристи, безпечні умови.

Постановка проблеми в загальному вигля-
ді. Кабінет міністрів України на засіданні 3 лютого 
2021 року затвердив «План заходів щодо підтрим-
ки сфери культури, охорони культурної спадщи-
ни, розвитку креативних індустрій та туризму». 
Культура, туризм, креативні індустрії та спадщина 
мають величезний економічний потенціал та пер-
спективи для нашої країни. Підтвердженням тому, 
що держава опікується цією галуззю, є розроблена 
у 2021 році Державна цільова програма розвитку 
внутрішнього та в’їзного туризму «Мандруй Укра-
їною». Міністром культури та інформаційної полі-

тики України зазначено: «Наша мета – об’єднане 
суспільство, що цінує культуру і живе в країні, при-
вабливій для туристів. І перші кроки вже зроблено. 
Галузі, над якими роками не велася цілеспрямо-
вана робота, зараз не тільки з чіткою стратегією,  
а й з фінансовою підтримкою на її реалізацію» [13]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розвитку туризму в Україні присвяче-
но наукові роботи таких вітчизняних вчених, як: 
В. Биркович, М. Волошина, Н. Кудла, С. Парфи-
ло, М. Терлецького, О. Розметової, Н. Фоменко 
та інших науковців.

© Ахмедова О. О., 2022
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Дослідженнями у сфері забезпечення без-
пеки туристичної галузі опікуються такі вчені, 
як: Н. Алексєєва, Л. Сакун (теоретичні аспекти 
розвитку туристичної галузі на регіональному 
рівні) [1], А. Голод (організаційно-економічний 
механізм гарантування безпеки туризму) [3], 
В. Гостюк (європейські перспективи і проблеми 
правового регулювання у сфері туризму) [4], 
В. Кохановський В. О. (цивільно-правові від-
носини у сфері туризму) [6], О. Нелін (правове 
регулювання туризму в Україні в контексті євро-
пейської інтеграції і гармонізації національно-
го законодавства), В. Чорненький (адміністра-
тивно-правовий аспект забезпечення безпеки 
туристичної галузі) [11] та інші дослідники.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
дана стаття. Безпеці туристичної галузі на дер-
жавному рівні присвячено велика кількість нау-
кових досліджень, проте питання забезпечення 
безпеки туристичної галузі на регіональному 
рівні все ще потребують уваги збоку вітчизня-
них дослідників.

Постановка мети. Визначити шляхи забез-
печення безпеки туристичної галузі на регіо-
нальному рівні.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У частині 1 статті 13 Закону України «Про 
туризм» надається визначення безпеці в галузі 
туризму як сукупності факторів, що характеризу-
ють соціальний, економічний, правовий та інший 
стан забезпечення прав і законних інтересів гро-
мадян, юридичних осіб та держави в галузі туриз-
му [5]. У розділі VIII Закону України «Про туризм» 
йдеться про надання гарантій безпечного перебу-
вання туристів на території України і зобов’язань 
органів влади та суб’єктів туристичної діяльності 
розробити комплекс заходів з безпеки туристів. 
Зокрема, у статті 26 сказано: «Місцеві органи 
державної виконавчої влади в галузі туризму роз-
робляють і організовують виконання регіональних 
програм забезпечення захисту та безпеки турис-
тів, особливо в місцях туристичної активності. 
Суб’єкти туристичної діяльності розробляють кон-
кретні заходи щодо забезпечення безпеки турис-
тів, екскурсантів, які беруть участь у туристич-
них подорожах, походах, змаганнях, запобігання 
травматизму та нещасним випадкам і несуть від-
повідальність за їх виконання» [5].

Туристична сфера – одна із тих сфер, яка 
більш гостро зазнала негативного впливу 
пандемії та неабияких змін: за даними дослід- 
ження Booking.com, 70% туристів прагнуть 

бронювати ті апартаменти, що мають чіт-
ку та зрозумілу політику чистоти та гігієни, 
46% опитаних бояться подорожувати через 
контакт із вірусом у транспорті, а 74% вва-
жають, що авіалініям слід пропонувати більш 
«гнучкі» квитки, 53% туристів не почуваються 
безпечно під час подорожей, доки не отримають 
вакцину. Це впливає на поведінку гравців ринку. 
Так, наприклад, компанія Emirates вже пропонує 
виплату $122 тим клієнтам, у яких діагностовано 
COVID-19 під час подорожі. 53% туристів відда-
ють перевагу поїздкам, які вони можуть дозволити 
собі у короткостроковій перспективі. Окрім цього, 
збільшуються вимоги туристів до харчової безпе-
ки та екологічності. На думку експертів, складність 
ситуації, що склалась, потрібно розглядати через 
потенційні можливості та довгострокові стратегіч-
ні цілі [10]. На теперішній час програмою Держав-
ного агентства із розвитку туризму передбачені 
чотири види досліджень: дослідження домогоспо-
дарств – для з’ясування внутрішнього та виїзного 
туризму; дослідження в’їзного потоку туристів – 
для оцінювання потоків туристів, які відвідують 
Україну; придбання даних платіжних систем – для 
розуміння структури витрат туристів; аудиторське 
дослідження регіонів з точки зору повернення 
державних інвестицій – для визначення потенці-
алу регіонів і подальшого планування їх розвитку 
задля залучення туристів.

Як відмічають експерти, якщо «раніше 
головним драйвером була ціна, то сьогодні – 
зручність, надійність та сервіс. Саме вони кон-
курують із ціною. Технологічні рішення стають 
простішими для користувачів, але водночас 
істотно складнішими у створенні» [10]. 

Проте, вітчизняний та внутрішній туризм 
швидко розвиваються. Особливе завдання 
щодо забезпечення безпеки у сфері туриз-
му є «одним із пріоритетів державної політики 
будь-якої держави, котра поставила туризм 
в основу свого соціально-економічного та куль-
турного розвитку» [11, с. 97]. 

В Україні діє міждержавний стандарт (ГОСТ 
28681.3-95) «Туристично-екскурсійне обслуго-
вування. Вимоги щодо забезпечення безпеки 
туристів і екскурсантів» [7], який передбачає 
порядок проектування туристичних послуг, 
включаючи розгляд можливих ризиків, які 
можуть викликати негативні наслідки і спричи-
нити шкоду здоров’ю туриста та його майну. 

Згідно із Законом України «Про туризм», із 
метою забезпечення безпеки туристів суб’єкти 
туристичної діяльності зобов’язані здійснювати: 
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підготовку безпечних умов для перебування 
туристів, облаштування трас, походів, прогу-
лянок, екскурсій, місць проведення змагань, 
забезпечення туристів справним споряджен-
ням та інвентарем; навчання туристів засобам 
профілактики і захисту від травм та нещасних 
випадків, інструктаж із надання першої медич-
ної допомоги, а також інформування про джере-
ла небезпеки, які можуть бути зумовлені харак-
тером маршруту та поведінкою самих туристів; 
контроль за підготовкою туристів до подорожей, 
походів, змагань, інших туристичних заходів; 
надання оперативної допомоги туристам, що 
зазнають лиха, транспортування потерпілих; 
розробку та реалізацію спеціальних вимог без-
пеки під час організації та проведення походів 
з автомобільного, гірського, лижного, велоси-
педного, водного, мотоциклетного, пішохідного 
туризму та спелеотуризму.

Основними напрямами реалізації Страте-
гії розвитку туризму та курортів на період до 
2026 року за напрямом «Безпека туристів» 
є забезпечення безпеки туристів та захист їх 
законних прав та інтересів, що сприятиме під-
вищенню якості наданих туристичних послуг 
шляхом: надання невідкладної допомоги тури-
стам, які опинилися у надзвичайній ситуації та/
або постраждали під час подорожі; створення 
«гарячої» телефонної лінії для прийому і веден-
ня обліку звернень та скарг туристів, у тому 
числі іноземних, а також надання необхідної 
інформації з питань туризму, виклику допомоги; 
проведення моніторингу надзвичайних подій, 
що трапляються з туристами в регіонах; поси-
лення відповідальності суб’єктів туристичної 
діяльності перед споживачами туристичних 
послуг [9].

На думку дослідників, «кожен регіон, 
з урахуванням специфічного набору факторів 
та передумов формування безпеки туризму 
у ньому, є унікальним і потребує особливого 
підходу при організації туристичних подорожей 
та для функціонування туристичного бізнесу 
загалом» [3, с. 193]. 

Дослідники вважають, що найбільш розпо-
всюдженими ризиками є такі: небезпека отри-
мання травм; небезпека терористичних актів; 
політична нестабільність у країнах, які пере-
бувають у стані військового конфлікту, або де 
існують райони широкомасштабних бойових дій 
або діють терористичні угруповання; у країнах 
із внутрішньополітичною нестабільністю; небез-
пека інфекційних захворювань; ризики впливу 

несприятливих кліматичних умов (температура, 
різкі перепади тиску, рівень вологості); небез-
пека пожеж; біологічні чинники (викликаються 
патогенними мікроорганізмами, отруйними рос-
линами і тваринами); психічні та фізіологічні 
фактори (фізичне, психічне і нервове наванта-
ження туристів); небезпечний рівень ультрафі-
олетового і радіологічного випромінювання, 
запиленість і загазованість, що перевищує 
допустимі норми [11, c. 95–96].

Відправляючись в туристичну чи екскурсій-
ну поїздку, на відпочинок або оздоровлення, на 
маршрут вихідного дня або у всесвітню подо-
рож, турист стикається з цілою низкою проблем, 
які при збігу обставин можуть призвести до 
негативних наслідків для його здоров’я та май-
на, погано вплинути на настрій та враження від 
поїздки. 

Перебуваючи в незнайомому середовищі, 
яке відрізняється від місця постійного прожи-
вання, активно відпочиваючи, турист постійно 
знаходиться під впливом ризикових обставин. 
Він не знає досконало звичаїв, мови, традицій, 
побуту, не має імунітету від хвороб, поширених 
у даній місцевості, не пристосований до про-
живання та інтенсивних навантажень у гірській 
місцевості, в лісі або на воді. Серед інших виді-
ляються головні фактори небезпечності: трав-
мо-небезпека, небезпечна дія навколишнього 
середовища, в тому числі виробничі джерела – 
шум, вібрація, пожежонебезпека, хімічні, радіо-
активні, біологічні, психофізичні, природні, осо-
биста безпека в умовах криміногенного стану,  
а також специфічні фактори ризику, притаманні 
особливим видам туризму. Різні несприятливі 
для туризму фактори мають неоднакову віро-
гідність їх настання, неоднакову інтенсивність 
дії та наслідки.

Найбільш поширеним нещасним випадком 
серед туристів є травматизм. Ризик отримання 
травми може виникнути в різноманітних умовах, 
але найбільша вірогідність події виникає при 
переміщенні механізмів, предметів і безпосеред-
ньо туристів, зі складним рельєфом місцевості, 
при зсувах, сходженні лавин та інших атмосфер-
них і природних явищ. Важливими у запобіганні 
травматизму є справне туристичне та спортивне 
спорядження, одяг, взуття тощо. З метою запо-
бігання травматизму використовуються захисні 
облаштування, огородження туристичних стежок 
і маршрутів, захисне обладнання канатних доріг, 
гірськолижних трас, підйомників, індивідуальні 
страхові мотузки, шлеми тощо.
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Базуючись на наявних у вітчизняній та зару-
біжній науці підходах щодо безпеки туризму, 
дослідники пропонують виділяти такі три скла-
дові безпеки туризму, як: безпека туристичного 
бізнесу (економічна безпека туризму); безпе-
ка туристичних об’єктів (геоторій, дестинацій); 
безпека в туризмі (безпека туристів) і пропо-
нує класифікацію безпеки туризму за змістом: 
політична, соціальна, фінансова, екологічна, 
інформаційна, медична, безпека туристичного 
обслуговування, безпека туристичних споруд 
та обладнання; за масштабом виділяє глобаль-
ну, макрорегіональну, національну, регіональну 
та локальну безпеку туризму [3]. 

Одним із шляхів забезпечення безпе-
ки туристичної галузі на регіональному рівні 
є створення кластерів, які «об’єднують учас-
ників, що здійснюють свою діяльність у межах 
одного регіону району області з метою ефек-
тивного використання природно-рекреаційного 
потенціалу, комплексного розвитку туристичної 
інфраструктури [12, с. 361].

Варто зазначити, що «вагоме місце у сучасних 
концепціях безпеки туризму має посідати регіо-
нальний аспект, адже саме на регіональному рів-
ні проблеми безпеки туризму набувають особли-
во чітких форм і, водночас, найбільше піддаються 
заходам державного регулювання та впливу соці-
ально-економічних регуляторів» [3, с. 193].

Задля забезпечення безпеки туристів суб’єк-
ти туристичної діяльності зобов’язані:

– інформувати туристів про можливі небез-
пеки під час подорожі, необхідність виконання 
загальнообов’язкових вимог та запобіжних чи 
попереджувальних заходів (медичних щеплень 
тощо);

– інформувати туристів (екскурсантів) про 
виникнення всіх загроз їх безпеці в місцях тим-
часового перебування, вживають заходів, що 
спрямовані на сприяння аварійно-рятувальній 
службі у наданні оперативної допомоги особам, 
які постраждали під час подорожі, у тому чис-
лі з їх тимчасового розміщення та харчування 
у період здійснення рятувальних заходів;

– створювати безпечні умови в місцях надан-
ня туристичних послуг, забезпечувати належне 
облаштування трас походів, прогулянок, екс-
курсій тощо;

– забезпечувати спеціальні вимоги безпеки 
під час надання туристичних послуг з підвище-
ним ризиком (автомобільний, гірський, лижний, 
велосипедний, водний, мотоциклетний, пішо-
хідний туризм, спелеотуризм тощо);

– забезпечувати туристів кваліфікованими 
фахівцями туристичного супроводу, спеціаль-
ним спорядженням та інвентарем;

– забезпечувати навчання туристів засо-
бам профілактики і захисту від травм, попере-
дження нещасних випадків та надання першої 
медичної допомоги;

– забезпечувати надання оперативної допо-
моги особам, які постраждали під час подорожі, 
транспортування потерпілих;

– оперативно інформувати органи місцевої 
влади та відповідальних осіб про надзвичайні 
ситуації, в яких опинилися туристи, подавати 
відомості про зниклих осіб. Надання необхідної 
допомоги туристам, які опинилися у надзвичай-
ній ситуації в межах території України, здійс-
нюється спеціалізованими державними, кому-
нальними та приватними службами, а також 
рятувальними командами, що утворюються від-
повідно до законодавства;

– туроператор та турагент зобов’язані здійс-
нити фінансове забезпечення своєї цивільної 
відповідальності (гарантією банку або іншої 
кредитної установи) перед туристами та надати 
підтвердження фінансового забезпечення своєї 
відповідальності (гарантію банку або іншої кре-
дитної установи) перед туристом.

Законодавчо визначено, що держава забез-
печує захист законних прав та інтересів інозем-
них туристів відповідно до законодавства та між-
народних договорів України; гарантує захист 
законних прав та інтересів громадян України, які 
здійснюють туристичні подорожі за кордон; у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій вживає захо-
дів щодо захисту інтересів українських туристів 
за межами України, у тому числі заходів для їх 
евакуації з країни тимчасового перебування.

З метою здійснення практичної роботи по 
забезпеченню безпеки туристів, наданню їм 
допомоги і захисту в екстремальних ситуаціях, 
туристичні підприємства, що спеціалізуються 
на організації туристичних подорожей з вико-
ристанням активних форм пересування турис-
тів, створюють пошуково-рятувальні служби 
або укладають угоди на обслуговування з від-
повідними службами.

Пошуково-рятувальна служба повинна мати 
повну взаємодію з органами охорони здоров’я, 
зв’язку, внутрішніх справ, цивільної авіації, лісо-
вого та водного господарства, гідрометеороло-
гічної служби.

Методологічна підтримка та вдосконалення 
професійної підготовки працівників туристично- 
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рекреаційної сфери, що передбачає «забез-
печення функціонування курсів з підготовки 
фахівців туристичного супроводу; розробку 
маркетингової стратегії розвитку в межах кра-
їни та для окремих регіонів; видання методич-
них посібників та рекомендацій для фахівців 
туристично-рекреаційної сфери; проведення 
професійних та рейтингових конкурсів у сфері 
туризму і рекреації; організацію тренінгів для 
туристичних операторів та зацікавленого насе-
лення» [12, с. 366], також сприятиме забезпе-
ченню безпеки туристичної галузі на регіональ-
ному рівні. Адже професійна компетентність 
сеціалістів допоможе зробити туристичні марш-
рути безпечними, цікавими та привабливими, 
що, у свою чергу, збільшить кількість бажаючих 
відпочити саме в даному регіоні. Розширен-
ня сфери надання якісних туристичних послуг 
сприятиме як розвитку туристичної індустрії, 
так і покращенню економіки регіону. 

Безумовно, «для розвитку туристичної галузі 
України, в якій перевага надаватиметься безпе-
ковим питанням, необхідно створити ефективну 
державну політику, спрямовану на підвищення 
конкурентоздатності суб’єктів надання турис-
тичних послуг, шляхом прийняття законодавчих 
та підзаконних нормативно-правових актів, що 
стимулюватимуть розвиток вітчизняних турис-
тичних підприємств та інших суб’єктів туристич-
ної сфери, а відповідно дозволять їм надавати 
якісні послуги у цій галузі та забезпечити без-
пеку туристів» [11, с. 97]. Так, згідно з Планом 
у сфері розбудови сучасної туристичної інф-
раструктури [13] у 2021 році розроблено Дер-
жавну цільову програму розвитку внутрішнього 
та в’їзного туризму «Мандруй Україною», метою 
якої є зосередження на розвитку пілотних регі-
онів, створенні спеціальних туристичних зон із 
пільговим оподаткуванням, привабливими умо-
вами для інвестицій. 

Органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи в межах своїх 
повноважень вживають заходів, спрямованих на:

– забезпечення закріплених Конституцією Укра-
їни прав громадян на безпечне для життя і здо-
ров’я довкілля при здійсненні туристичних подоро-
жей, захист громадян України за її межами;

– забезпечення особистої безпеки турис-
тів, збереженість їх майна, незавдання шкоди 
довкіллю;

– інформування суб’єктів туристичної діяль-
ності про загрозу безпеці туристів у країні (місці) 
тимчасового перебування;

– надання необхідної допомоги туристам, які 
опинилися у надзвичайній ситуації;

– забезпечення туристам (екскурсантам) 
можливості безперешкодного одержання ме- 
дичної, правової та інших видів невідкладної 
допомоги, доступу до засобів зв’язку;

– заборонення використання туризму з метою 
незаконної міграції, сексуальної, трудової та ін- 
ших видів експлуатації громадян;

– охорону туристичних ресурсів України, вста-
новлення гранично припустимих навантажень 
на об’єкти культурної спадщини та довкілля;

– забезпечення безпеки об’єктів туристичних 
відвідувань з урахуванням ризику виникнення 
природних і техногенних катастроф та інших 
надзвичайних ситуацій тощо [2].

Протягом 2021–2023 років у галузі туризму 
також планується: провести дослідження щодо 
змін та перспектив розвитку ринку туристичних 
послуг, вивчення існуючих цільових аудиторій; 
запровадити Єдиний туристичний реєстр – 
національну систему збору та аналізу турис-
тичних даних; створити умови для розвитку 
конференц-індустрії, зокрема створити Дер-
жавне конференц-бюро; створити і впровадити 
офіційний багатомовний туристичний портал; 
розвивати туристично-інформаційні центри; 
розвивати і популяризувати в’їзний та внутріш-
ній туризм у рамках проекту «Мандруй Украї-
ною»; реалізувати проект «Туристичні магніти 
України» [13].

Як вважають експерти у сфері туризму, «окрім 
інфраструктури доцільно створити інформацій-
ні споти про те, що можна подивитися в Україні, 
а також навчальну базу, та підтягнути регіони 
до комунікації. Туристів у будь-якій країні три-
мають цінності. Їх потрібно або створити, або 
привести до ладу й показати загалу». Щодо 
питання розвитку саме внутрішнього туризму, 
засновник компанії «Чорнобиль Тур» вважає, 
що на сьогодні потрібно приділяти увагу інду-
стріальному туризму. Регіони, що мають закриті 
підприємства, покинуті цехи важкої промисло-
вості, повинні стати цікавими для туристів [2]. 
Урегульованість питання на законодавчому рів-
ні щодо статусу промислових об’єктів, на відві-
дування яких діє заборона, створення стратегії 
розвитку туризму індустріальних зон; наявність 
інфраструктури та інформаційного супроводу 
туристів забезпечить прорив для вітчизняної 
туристичної сфери.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. На підставі нашого дослідження 
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ми дійшли таких висновків: шляхами забезпе-
чення безпеки туристичної галузі на регіональ-
ному рівні є консолідація зусиль на основі висо-
корозвиненої інфраструктури та тісної взаємодії 
органів державної влади, суб’єктів туристичної 
діяльності, громадських організацій, фахівців 
туристичної галузі; створення довіри між біз-
несом та державою, постійний діалог та пошук 
спільних дій на користь розвитку та забезпечен-
ня безпеки туристичної галузі України.
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Akhmedova O. O. Ways to ensure the security of the tourist industry at the regional level
The article proves the need to find ways to ensure the safety of the tourism industry at the regional 

level; the complexity of safety conditions for tourism activities due to the pandemic and other neg-
ative factors was emphasized; clarified the need to conduct research on households, the inflow of 
tourists, obtaining data on payment systems, audit of the regions in terms of return of public invest-
ment potential of the regions and further planning their development to attract tourists; it is proved 
that ensuring security in the field of tourism is one of the priorities of the state policy of Ukraine; 
the normative-legal base of the sphere of tourism safety is provided ); proved that the formation of 
regional tourism security requires a special approach to the organization of tourist travel and the 
functioning of the tourism business; on the basis of scientific research, the components of tourism 
security, classification of tourism security by content (political, social, financial, environmental, infor-
mation, medical, security of tourist services, security of tourist facilities and equipment) and scale 
(global, macro-regional, national, regional and local tourism security); measures of local self-govern-
ment bodies and their officials to ensure the safety of the tourism industry at the regional level were 
considered; concluded that the ways to ensure the security of the tourism industry at the regional 
level is to consolidate efforts on the basis of highly developed infrastructure and close cooperation 
of public authorities, tourism entities, NGOs, tourism professionals; building trust between business 
and the state, constant dialogue and search for joint actions in favor of the development and security 
of the tourism industry of Ukraine.

Key words: tourism industry, security, state, regulatory framework, regional level, self-govern-
ment, tourists, safe conditions.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ПРОФІЛАКТИКОЮ ТА РЕАБІЛІТАЦІЄЮ  
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті визначено актуальність проблеми державного управління профілактикою  

та реабілітацією. Визначено напрями розвитку системи профілактики та оздоровлення  
на основі трансформації діяльності санаторно-курортних закладів.

Доведено, що сучасні зміни в організації охорони здоров’я призвели до того, що в сприй-
нятті суспільства та його індивідів охорона здоров’я як соціальна система трансформува-
лася в соціально-економічну систему. Економічна доцільність збереження власного здоров’я 
робить все більш актуальними потреби якісної профілактики та реабілітації.

У статті визначено, що одним із напрямів наукового пізнання проблеми профілактики  
та оздоровлення є вирішення основних проблем удосконалення її практичної складової – роз-
витку курортної справи, удосконалення діяльності санаторно-курортних закладів.

Серед пріоритетних напрямів дослідження державного регулювання та розвитку курорт-
ної діяльності в Україні автор визначив: міжнародний досвід державної підтримки курортної 
діяльності та можливості її використання в Україні, розробка шляхів удосконалення органі-
заційно-економічного механізму курортного обслуговування. через соціальне страхування.  
в Україні в контексті перспективних завдань соціально-економічної політики.

Серед актуальних проблем державного управління санаторно-курортними закладами  
в Україні автор визначив такі: відсутність єдиної державної політики у сфері ціноутворен-
ня, відсутність державної атестації санаторно-курортних закладів, створення системи 
державного моніторингу санаторно-курортних закладів, необхідність оновлення норма-
тивно-правових актів. та методична база санаторно-курортних закладів. Автором запро-
поновано шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму реалізації курортних 
послуг через систему соціального страхування.

У статті досліджено диверсифікацію форм санаторно-курортної діяльності, що є од- 
нією з теоретичних основ досліджень у цій сфері. Визначено, що останнім часом досліджен-
ня щодо реформування форм профілактичних та реабілітаційних послуг не проводилось.  
Як приклад такого реформування наведено досвід функціонування військових госпіталів 
комунальної форми власності.

Ключові слова: державне управління, профілактика, реабілітація, санаторно-курортні 
підприємства, диверсифікація.
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Постановка проблеми. Одним з головних 
елементів системи державного управління охо-
роною здоров’я є сегмент профілактики та реа-
білітації. Наукове дослідження цієї проблеми 
розпочалося не так давно. Джерелом форму-
вання нових підходів до розробки цілісної сис-
теми державного управління профілактики 
та реабілітації стала нова концепція створення 

в країні парадигми громадянського здоров’я, 
що базується на формуванні здорового спосо-
бу життя, відмови від шкідливих звичок, запро-
вадження культури здоров’я в широких масах 
молоді. Сучасні зміни в організації охорони здо-
ров’я призвели до того, що в уявленні суспіль-
ства та окремих його індивідів, охорона здо-
ров’я, як соціальна система трансформувалася  
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в соціально-економічну систему. Сприйняття 
охорони здоров’я як економічної потреби при-
звели до усвідомлення пріоритетності збережен-
ня, підтримки здоров’я, якісної реабілітації після 
хвороб і недопущення рецидивів у майбутньому. 
Економічна доцільність збереження власного 
здоров’я робить потреби якісної профілактики 
та реабілітації все більш актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Спираючись на наукові доробки таких авторів як 
Бурачик А.І., Вівсянник О.М., Зима І.Я., Обухов-
ська Л.І., Сазонець І.Л., Сазонець О.М., Субо-
та М.В. та ін., слід визначити, що методологія 
дослідження процесів профілактики та реабілі-
тації повинна враховувати варіантність та нео-
днорідність форм організації цієї діяльності, як 
в контексті форми власності, відповідно до якої 
створено підприємство, так і в контексті спосо-
бів фінансування, історії створення та форму-
вання мережі відповідних закладів. 

Мета дослідження. З метою формування 
онтологічних основ дослідження цих питань 
профілактики та реабілітації нами поставлено 
концептуальну наукову задачу – визначення 
основ формування методології дослідження 
імперативів державного управління профілак-
тикою та реабілітацією на основі аналізу тен-
денцій трансформації діяльності санаторно-ку-
рортних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Організа-
ція та проведення наукового пізнання про-
блем профілактики та реабілітації повинно 
базуватися на основі вирішення комплексних 
проблем формування громадського здоров’я. 
Безумовно, система профілактики та реабілі-
тації це цілісний комплекс заходів національно-
го та міжнародного рівня, який спрямовано на 
формування культури громадського здоров’я. 
Він містить в собі елементи, що пов’язані з вихо-
ванням та прагненням до здорового способу 
життя в дошкільному віці, коли головну роль 
в житті людини відіграють її батьки. Важливим 
є етап дорослішання, коли людина стає більш 
самостійною і в шкільних навчальних закладах 
знаходиться в оточенні вчителів та одноліт-
ків. В цей час найбільш активно проявляється 
ефективність системи державного управління 
профілактикою захворювань. Молода людина 
не повинна набувати шкідливих звичок та попу-
ляризувати її серед однокласників. Важливим 
є залучення молодих людей до занять спортом, 
набуття ними уявлення про важливість фізич-
ної культури. 

Фізична культура молодої повинна розвива-
тися разом з культурою духовною та підвищен-
ням інтелектуальних здібностей, рівнем освіти 
та виховання. Тільки такий комплекс заходів 
може забезпечити громадське здоров’я, а у роз-
різі особистості – сформувати прагнення до 
збереження власного здоров’я та профілакти-
ки захворювань. Оскільки абсолютно здорових 
людей не буває і в любому віці людина може 
набути захворювання (на основі спадковості, 
професійної діяльності, травм, поганої еколо-
гії), система профілактики повинна розвиватися 
разом із системою реабілітації. Основою такої 
системи профілактики та реабілітації за функ-
ціональною ознакою, як складової системи 
охорони здоров’я є санаторно-курортні, рекре-
аційні підприємства, лікувальні установи сана-
торного типу.

Одним з напрямів проведення наукового 
пізнання проблеми профілактики та реабіліта-
ції є вирішення основних задач вдосконалення 
її практичної складової – розвиток курортної 
справи, вдосконалення діяльності санатор-
но-курортних підприємств. В роботі проф. Зава-
ріки І.Г. «Курортна справа» досліджено концеп-
туальні підходи до розвитку курортної справи 
в світі. На основі дослідження питань зароджен-
ня та розвитку курортів в світі, організації сана-
торно-курортної справи, аналізу санаторно-ку-
рортного господарства Європи, дослідження 
географії курортів всіх регіонів світу автор при-
ходить до єдиної концепції розвитку санатор-
но-курортної справи в Україні [1]. 

В дисертації Суботи М.В. «Економічне регу-
лювання і соціальне спрямування розвитку 
курортної діяльності» розглядаються безпо-
середньо наукові підходи до розвитку сана-
торно-курортної діяльності в Україні. Автором 
досліджено теоретико-методичні основи регу-
лювання розвитку курортної діяльності, зокре-
ма, визначено курортну діяльність як об’єкт 
економічного дослідження, виокремлено понят-
тя курортної послуги як основного продукту 
курортної діяльності, розкрито теоретичні осно-
ви організаційно-економічного механізму регу-
лювання розвитку курортної діяльності, систе-
матизовано інструменти регулювання курортної 
діяльності. В площині аналітичних підходів 
Субота М.В. проаналізував соціально-еконо-
мічну результативність діяльності санаторно-ку-
рортного комплексу України, зокрема запро-
понував методи економічної оцінки курортних 
ресурсів України, провів аналіз економічних 
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та соціальних результатів санаторно-курортної 
діяльності в Україні, дослідив стан економічно-
го регулювання розвитку санаторно-курортного 
комплексу [2]. 

Не обійшов своєю увагою автор і пріоритетні 
напрями економічного регулювання та розвитку 
курортної діяльності в Україні. В цьому контек-
сті він дослідив міжнародний досвід державної 
підтримки курортної діяльності та можливо-
сті його використання в Україні, запропонував 
шляхи удосконалення організаційно-еконо-
мічного механізму реалізації курортних послуг 
через систему соціального страхування, визна-
чив стратегічні орієнтири розвитку курортної 
діяльності в Україні в контексті перспективних 
завдань соціально-економічної політики.

Рядом інших вітчизняних авторів також 
досліджувались теоретичні підходи до розвит-
ку санаторно-курортної справи. Так, в моно-
графії «Інституційна трансформація держав-
ного управління охороною здоров’я: Україна 
та іноземний досвід» авторами досліджують-
ся основи державного регулювання розвит-
ку рекреаційної діяльності санаторно-курорт-
них підприємств. В монографії визначено, що 
«головною метою державної політики в сана-
торно-курортній сфері є створення в Україні 
високого рівня обслуговування рекреаційної 
діяльності санаторно-курортних підприємств, 
що забезпечуватиме широкі можливості для 
задоволення потреби громадян у санатор-
но-курортному лікуванні з метою загального 
оздоровлення населення»[3]. Серед нагальних 
проблем державного управління санаторно-ку-
рортних комплексом України визначено такі як: 
відсутність єдиної державної політики в сфері 
ціноутворення (хоча б для соціально незахи-
щених верств населення та окремих категорій 
рекреантів), відсутність системи державної сер-
тифікації санаторно-курортних послуг, створен-
ня системи державного моніторингу діяльності 
санаторно-курортних закладів, необхідність 
оновлення нормативної та методичної бази 
діяльності санаторіїв [4; 5; 6]. 

Оздоровлення населення, рекреація, здійс-
нюється в умовах трансформації форм власно-
сті та форм організації діяльності рекреаційних 
та лікувальних закладів. Заклади, які опікують-
ся проблемами рекреації, оздоровлення, ліку-
вання, реабілітації, профілактики неформально 
можна умовно поділити на наступні групи: 

– традиційні санаторно-курортні підприєм-
ства, що сформувались історично на основі 

рекреаційних ресурсів регіонів, мають відповід-
ну лікувальну базу, досвідчений персонал;

– курортні підприємства, що створенні остан-
нім часом на основі запровадження ринкових 
відносин, формування комерціалізованих підхо-
дів в профілактиці та реабілітації захворювань;

– традиційні готельні підприємства, які наси-
чуються обладнанням для надання послуг 
оздоровлення, надаються послуги масажу, 
створюються фіто-кімнати і т.ін. 

– лікувальні установи системи охорони здо-
ров’я, що починають працювати на основах 
запровадження курортних форм обслуговування;

– госпіталі для військовослужбовців, що 
функціонують на основі комунальної форми 
власності, надають окремі санаторно-курортні 
послуги, приймають на лікування не тільки вій-
ськовослужбовців, ветеранів війн, але й інших 
громадян, що потребують лікування та реабілі-
тації відповідного профілю;

– госпіталі для військовослужбовців системи 
Міністерства оборони здоров’я, які призначені 
для лікування та відновлення військовослуж-
бовців.

Можна визначити диверсифікацію форм 
санаторно-курортної діяльності, що є однією 
з теоретичних основ проведення досліджень 
в цій сфері. До недавнього часу не проводи-
лось досліджень щодо реформування форм 
надання послуг профілактики та реабілітації. 
Як приклад такого реформування можна приве-
сти досвід функціонування військових госпіта-
лів комунальної форми власності. В монографії 
розглядаються управлінські проблеми діяль-
ності госпіталів «Інституційна трансформація 
державного управління охороною здоров’я: 
Україна та іноземний досвід». На прикладі КП 
«Рівненський обласний госпіталь ветеранів вій-
ни» Рівненської обласної Ради, визначено, що 
фінансування оздоровчих програм, що нада-
ються в госпіталі, утримання його медичної 
інфраструктури та комунального господарства 
повністю покривається з бюджету Рівненської 
області. Активну участь у розбудові матеріаль-
но-технічної бази госпіталю приймають вете-
ранські організації, місцева громада, волонтер-
ські організації. Існує Республіканський центр 
лікування та реабілітації наслідків нейротрав-
ми, що фінансується за кошти державного 
бюджету. Госпіталь надає платні послуги для 
осіб з відповідними діагнозами та призначен-
нями за направленнями сімейних лікарів, або 
вузькопрофільних лікарів. 
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В контексті досліджень, що проведено А. Бура-
чиком в поданій монографії [3], зроблено висно-
вки, що «соціальна складова медичної реформи 
… зберігається повною мірою для окремих груп 
населення, які потребують постійного піклуван-
ня, підтримання належного рівня свого здоров’я, 
лікування від хвороб, які є наслідком поранень 
та участі в зоні бойових дій. Такий вид соціаль-
ного захисту поширюється на громадян різного 
віку ‒ як учасників другої Світової війни(на сьо-
годні значною мірою це категорія «діти війни»), 
учасників бойових дій в Афганістані, так і учас-
ників бойових дій на Сході країни». 

Висновки. За результатами проведених тео-
ретичних опрацювань доцільно зробити наступ-
ні висновки:

– сучасні зміни в організації охорони здо-
ров’я призвели до того, що в уявленні суспіль-
ства та окремих його індивідів, охорона здо-
ров’я, як соціальна система трансформувалася 
в соціально-економічну систему;

– одним з напрямів проведення наукового 
пізнання проблеми профілактики та реабіліта-
ції є вирішення основних задач вдосконалення 
її практичної складової – розвиток курортної 
справи, вдосконалення діяльності санатор-
но-курортних підприємств;

– серед пріоритетних напрямів дослідження 
державного регулювання та розвитку курорт-
ної діяльності в Україні слід визначити наступ-
ні: міжнародний досвід державної підтримки 
курортної діяльності та можливості його вико-
ристання в Україні, розробка шляхів удоскона-
лення організаційно-економічного механізму 
реалізації курортних послуг через систему соці-
ального страхування, визначення стратегічних 
орієнтирів розвитку курортної діяльності в Укра-
їні в контексті перспективних завдань соціально- 
економічної політики;

– серед нагальних проблем державного 
управління санаторно-курортних комплексом 
України визначено такі як: відсутність єдиної 

державної політики в сфері ціноутворення (хоча 
б для соціально незахищених верств населен-
ня та окремих категорій рекреантів), відсутність 
системи державної сертифікації санаторно-ку-
рортних послуг, створення системи державно-
го моніторингу діяльності санаторно-курортних 
закладів, необхідність оновлення нормативної 
та методичної бази діяльності санаторіїв;

– необхідно визначити диверсифікацію форм 
санаторно-курортної діяльності, що є однією 
з теоретичних основ проведення досліджень 
в цій сфері. До недавнього часу не проводи-
лось досліджень щодо реформування форм 
надання послуг профілактики та реабілітації.  
Як приклад такого реформування можна приве-
сти досвід функціонування військових госпіта-
лів комунальної форми власності. 
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Babiak O. V. State management of prevention and rehabilitation in the conditions 
of transformation of activities of sanator and resort enterprises

The urgency of the problem of state management of prevention and rehabilitation is determined 
in the article. The author identifies the directions of development of the system of prevention and 
rehabilitation on the basis of the transformation of the activities of sanatoriums.

It is proved that modern changes in the organization of health care have led to the fact that in the 
perception of society and its individuals, health care as a social system has been transformed into  
a socio-economic system. The economic feasibility of maintaining one’s own health makes the needs 
of quality prevention and rehabilitation increasingly important.

The article determines that one of the areas of scientific knowledge of the problem of prevention 
and rehabilitation is to solve the main problems of improving its practical component – the develop-
ment of resort business, improving the activities of sanatoriums.
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Among the priority areas of research of state regulation and development of resort activities  
in Ukraine the author identified the following: international experience of state support of resort 
activities and opportunities for its use in Ukraine, development of ways to improve organizational 
and economic mechanism of resort services through social insurance. in Ukraine in the context  
of promising tasks of socio-economic policy;

Among the urgent problems of public administration of sanatoriums in Ukraine the author iden-
tified the following: lack of a unified state policy in the field of pricing, lack of state certification  
of sanatoriums, creating a system of state monitoring of sanatoriums, the need to update regulatory 
and methodological framework of sanatoriums. The author suggested ways to improve the orga-
nizational and economic mechanism for the implementation of resort services through the social 
insurance system.

The article examines the diversification of forms of sanatorium activities, which is one of the the-
oretical foundations of research in this area. It is determined that no research has been conducted 
recently on reforming the forms of prevention and rehabilitation services. As an example of such 
reform, the experience of functioning of military hospitals of communal ownership is given.

Key words: public administration, prevention, rehabilitation, sanatoriums, diversification.
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ:  
ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, СТРАТЕГІЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ
Досліджуються проблеми розвитку публічного управління в Україні в умовах воєнного 

стану. Опрацьовано теоретичні розробки та концептуальні напрацювання вітчизняних  
і закордонних авторів з питань, що стосуються вирішення задекларованої проблематики. 
Використано інституційний підхід, методи аналізу та синтезу, а також порівняльного 
аналізу для формування методологічної бази дослідження. Проаналізовано досвід інших 
держав світу щодо розв’язання проблем, пов’язаних з веденням війни на своїй території. 
За основу взято успішні приклади Грузії, Хорватії та Ізраїлю. Окрему увагу приділено ролі 
органів державної влади й органів місцевого самоврядування у просторовому розвитку 
країни, реформуванні її економіки, модернізації інфраструктури та створенні сучасного 
мобілізаційного резерву. Окреслено основні інституційні зміни, які відбулися в Україні внас-
лідок запровадження воєнного стану. Виявлено дисфункції в роботі формальних і нефор-
мальних інститутів нашої держави. Показано деструктивний вплив інституційних про-
галин, які виникли в Україні під час проведення заходів адміністративно-територіальної 
реформи. Вказано на низку формальних інститутів, здатних посприяти кращій адаптації 
публічного управління нашої держави до реалій воєнного стану. Наголошено на важливо-
сті та необхідності нівелювання негативних аспектів опортуністичної поведінки насе-
лення та працівників органів публічної влади. Запропоновано заходи з підвищення ефек-
тивності публічного управління в умовах воєнного стану. Обґрунтовано доцільність зміни 
чинних підходів до організації стратегічного планування на державному, регіональному, 
субрегіональному та локальному рівнях. Сформульовано відповідні пропозиції для органів 
державної влади та місцевого самоврядування. Описано механізми розвитку публічного 
управління, які сприятимуть подоланню виявлених проблем. У цьому контексті відзначе-
но першочергову роль фінансового, соціального та ринкового механізмів. Пріоритетними 
цілями їх застосування встановлено: підвищення ефективності використання наявних 
людських, природних і матеріальних ресурсів держави та її регіонів на основі стимулю-
вання конкуренції; розв’язання наявних соціальних проблем населення; поліпшення якості 
людського капіталу. 

Ключові слова: публічне управління, воєнний стан, інституційні проблеми, стратегічне 
планування, механізми розвитку.
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Постановка проблеми. Публічне управлін-
ня в умовах воєнного стану має свої характерні 
особливості та механізми розвитку. Вони потре-
бують окремих наукових досліджень задля 
вироблення дієвих пропозицій щодо пріоритетів 
і напрямів підвищення ефективності управлін-
ня державою під час протистояння зовнішній 
агресії. Разом із цим, для вирішення вказаного 
завдання необхідно адекватно оцінити ті інсти-
туційні трансформації, які сьогодні відбувають-
ся в Україні, а також окреслити коло першочер-
гових змін, яких потребує система прийняття 
управлінських рішень та механізм розробки 
стратегічних планів на загальнодержавному 
та регіональному рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці, пов’язаній з удосконаленням 
механізмів розвитку публічного управління 
в Україні, протягом тривалого часу приділяєть-
ся значна увага дослідників. Так, теоретико-ме-
тодологічні аспекти удосконалення публічно-
го управління в нашій державі досліджували 
Ю. Бажал, В. Базилевич, В. Геєць, В. Луговий, 
О. Оболенський, Ю. Пахомов, І. Розпутенко, 
В. Токарєва, А. Чухно тощо.

Питанням ефективності публічного управлін-
ня в різних сферах життєдіяльності держави при-
свячені праці О. Амоші, О. Власюка, В. Гришка, 
Е. Лібанової, І. Михасюка, В. Новицького, П. Саблу-
ка, А. Філіпенка, С. Чистова та інших вчених.

Регіональні аспекти публічного управління 
опрацьовувалися такими авторами як С. Біла, 
З. Варналій, М. Долішній, В. Кравців, М. Мель-
ник, І. Сторонянська, М.Чумаченко, О. Шевчен-
ко, І. Школа, С. Шульц та ін.

Наприклад, В. Геєць загострював увагу на 
зростанні ролі соціокультурних чинників публіч-
ного управління в сучасних умовах глобалізації, 
яке тягне за собою зниження дистанції влади 
та посилення індивідуалізму зі спільною орієн-
тацією на певну довгостроковість розвитку. Від-
так, невідповідності в соціокультурних складо-
вих модернізації держав у стратегічному вимірі 
перешкоджають їх інноваційному поступу. Це, 
на думку автора, актуалізує проблему вдоско-
налення роботи освітніх та інших соціальних 
інститутів у напрямі їх стратегічної орієнтовано-
сті з метою відтворення необхідних соціокуль-
турних цінностей за прикладом успішних країн 
світу. Відповідні стратегії мають реалізуватися 
в межах одного покоління, наслідуватися, бути 
неперервними і не залежати від політичних упо-
добань [1, с. 21].

А. Філіпенко відзначає, що еволюція сучас-
ного публічного управління має відбуватися 
з урахуванням того факту, що ядром нинішнього 
цивілізаційного етапу є впровадження цифрової 
економіки. Її сутнісні риси як нового явища в соці-
ально-економічній системі доповнюються на 
міждисциплінарній основі епістемологією інфор-
маційно-комп’ютерних наук, електронних тех-
нологій і платформ. Головними компонентами 
при цьому є тверді та м’які технології, телеком, 
мережі, платформи, людський капітал. Поєднан-
ня категоріального апарату економічного мейн-
стриму та інформаційно-комп’ютерних наук, їхній 
синергійний синтез дають підстави стверджува-
ти, що сьогодні чинні засоби публічного управ-
ління мають бути адаптованими до становлення 
«економіки складнощів» (complexity economics), 
яка характеризується принципово новими вимі-
рами та параметрами [2, с. 1–2].

В. Гришко констатує, що сьогодні в Україні 
у складі публічного управління ключовим зали-
шається рівень державного управління основ-
ною проблемою якого є дисбаланс діяльності її 
складових. Потрібен комплексний аналіз функ-
ціонування систем та структури органів дер-
жавної влади (цілі, функції, завдання, ресурси, 
статус). Водночас гнучкість, а не формальний 
підхід – головний принцип сучасного менедж-
менту як системно-ситуаційного процесу має 
діяти і в системі публічного управління, особ-
ливо на рівні місцевого самоврядування. Це 
сприятиме подоланню бюрократичної рутини, 
переорієнтує управління зі здійснення процесів 
(дотримання процедур і правил) на досягнення 
якісних кінцевих результатів [3, с. 84].

Натомість М. Мельник стверджує, що у контексті 
пошуку ефективних механізмів публічного управ-
ління особливо важливим є просторово-функ-
ціональний зріз вивчення метрополізаційних 
процесів у регіонах як таких, що пов’язані з кон-
центрацією економічного, культурного й інформа-
ційного потенціалу розвитку суспільства у великих 
містах і зонах їх впливу, реалізацією ними значу-
щих функцій на світовому та макрорегіонально-
му рівнях. Від вектора та рівня розвитку головних 
міст-метрополісів, складності та різноманітності 
їх функціонального навантаження (статусу) зале-
жить розвиток прилеглої території, інтенсивність 
продукування та ретрансляції управлінських і тех-
нологічних інновацій, вищих досягнень і зразків 
матеріальної й духовної культури, входження 
регіонів країни до світового соціально-економіч-
ного простору [4, с. 87].
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Водночас, наукові дослідження з проблем 
впровадження ефективних механізмів розвитку 
публічного управління в умовах воєнного стану 
до цього часу в Україні фактично не проводи-
лись. Адже протягом усього періоду держав-
ної незалежності наша країна не стикалася 
з такими викликами, як це має місце сьогодні, 
коли значна частина нашої території охоплена 
активними бойовими діями, або ж окупована.

Мета статті. Зважаючи на зазначене, метою 
статті є визначення пріоритетних напрямів удо-
сконалення публічного управління в Україні 
в умовах воєнного стану та окреслення відпо-
відних стратегічних орієнтирів розвитку дер-
жави і механізмів підвищення ефективності 
управління нею, у тому числі з урахуванням 
перспектив повоєнного етапу.

Виклад основного матеріалу. Запроваджен-
ня воєнного стану завжди викликає шоковий 
вплив на різні сфери життєдіяльності держави 
і суспільства. Це пов’язано як з інституційно-пра-
вовими змінами, що слідують у цьому випадку, 
так і з головною причиною запровадження тако-
го стану – військовою агресією ззовні, а відтак 
і з різкою трансформацією цілої низки нефор-
мальних інститутів, що слідує за нею.

Досвід закордонних країн показує, що 
основними викликами, з якими стикаються кра-
їни під час воєнних дій на своїй території, є: руй-
нування усталених механізмів управління дер-
жавою, різка зміна структури економіки, втрата 
значної частини бюджетних надходжень, заго-
стрення соціальних і демографічних проблем, 
посилення бідності, інфляція, а також зниження 
інвестиційної активності бізнесу.

Так, Грузія, яка у 2008 р., так само як і Украї-
на зараз, стикнулася з військовим вторгненням 
росіян, постала перед необхідністю відшкоду-
вання завданих війною збитків місцевій інфра-
структурі, потребою забезпечувати харчуван-
ням та житлом велику кількість людей, що були 
змушені покинути свої домівки під час військо-
вих дій, а також посиленням тиску на уряд з боку 
опозиції та значної частини населення [5].

Хорватію, війна 1991–1995 років змусила 
відмовитися від субсидування низки дотаційних 
з часів соціалізму галузей, які в умовах ринко-
вої економіки мали збанкрутувати ще у 1980-х 
роках (наприклад, суднобудування). Крім того, 
країна була змушена прискорено проводити 
ліберальні реформа, зокрема дерегулюва-
ти ціноутворення та зняти частину обмежень 
у торгівлі [6].

Ізраїль, для якого війна 50-х років минулого 
століття, так само як і для Хорватії та України, 
фактично стала війною за незалежність, осно-
вну увагу приділив впровадженню «нової еко-
номічної політики». Так, з 1952 р. в країні було 
скасовано розподільну систему та держрегу-
лювання цін. Одночасно країна започаткувала 
реалізацію низки великих інфраструктурних 
проєктів, включаючи будівництво нових підпри-
ємств у сфері енергетики, Національного ізра-
їльського водопроводу, розвиток портів тощо. 
Значні інвестиції держави йшли в аграрний сек-
тор та легку промисловість. Протягом наступ-
ного десятиліття приділялася першочергова 
увага розвитку військово-промислового комп-
лексу. Як наслідок, Ізраїль одним зі світових 
лідерів у сфері військової промисловості, яка 
перетворилася на головного роботодавця краї-
ни. До того ж експорт озброєння став важливим 
джерелом бюджету Ізраїлю [7].

З погляду вдосконалення системи публіч-
ного управління в умовах воєнного стану та на 
повоєнному етапі розвитку цікавим є також дос-
від різних держав світу щодо налагодження 
мобілізаційних механізмів забезпечення жит-
тєдіяльності держави в умовах війни. У цьому 
контексті доволі показовим є досвід того ж Ізра-
їлю, а також Швейцарії.

Наприклад, в Ізраїлі за рахунок мобіліза-
ційного резерву, до якого належать усі колиш-
ні військовослужбовці (а на військову службу 
в країні призиваються всі здорові чоловіки у віці 
18–29 років та незаміжні жінки, придатні за ста-
ном здоров’я, у віці 18–24 роки), армія з 200 тис. 
військовослужбовців може зрости до 800 тис. 
добре підготовлених вояків за доволі короткий 
термін [8, с. 36–37].

Армія Швейцарії формується за змішаною 
системою – завдяки контрактникам-офіцерам 
та призовникам. Призовники становлять резерв 
армії: службі підлягають усі громадяни чолові-
чої статі, вона триває зазвичай 260 днів, роз-
поділених на 10 років. На сьогодні чисельність 
армії Швейцарії – близько 140 000 осіб (з яких 
близкьо 25 тис. контрактники – офіцери). Про-
те добовий мобілізаційний резерв цієї армії 
становить понад 600 тис. вояків (а за дві доби 
країна може поставити до строю майже два 
мільйони бійців, і це за чисельності населення 
8,6 млн осіб). Фактично Швейцарія не утримує 
постійного війська, а спирається на озброєний 
народ. Військова служба здійснюється шляхом 
проведення тимчасових навчань, що, безу-
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мовно, зручно для призовників і малозатратно 
для держави. Вагомою перевагою такої систе-
ми комплектації армії є постійний зв’язок армії 
і населення, зручність служби, зв’язок началь-
ника зі своїми підлеглими, швидкість і простота 
мобілізації [9; 10; 11].

Водночас, слід зазначити, що сьогодні 
в Україні описаний досвід закордонних країн не 
може бути використаним повною мірою. Пере-
дусім це пов’язано з тим, що країна вже пере-
буває в активній фазі бойових дій. Крім того, 
варто акцентувати увагу на низці інституційних 
проблем, які гальмують, а подекуди й унемож-
ливлюють перехід на нові стандарти публічного 
управління в контексті підвищення рівня оборо-
ноздатності країни.

По-перше, необхідно відзначити фактичну 
незавершеність адміністративно-територіаль-
ної реформи, що загрожує наростанням в Укра-
їні інституційних диспропорцій у взаємовідноси-
нах між органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування різних рівнів. Осо-
бливо небезпечним у цьому сенсі є так званий 
«Малехівський прецедент», коли в судовому 
порядку було фактично скасовано приєднання 
Малехівської громади до Львівської ОТГ, про-
те жодного інституційного механізму реалізації 
рішення суду не існує [12]. Щобільше, сьогод-
ні на різних щаблях владної ієрархії почали 
тиражуватися думки про доцільність згортання 
децентралізації та посилення владної вертика-
лі, причому не лише на період дії воєнного ста-
ну, але і в довгостроковій перспективі. 

По-друге, розподіл управлінських функцій 
між органами державної влади, органами міс-
цевого самоврядування та інститутами грома-
дянського суспільства щодо здійснення ними 
повноважень у сфері публічного управління 
в нашій країні значною мірою недоврегульова-
ний. Причому це стосується не лише організації 
суспільного життя, але й економічних компетен-
цій, а також роботи з формування мобілізацій-
ного резерву та діяльності у безпековій царині.

По-третє, в Україні система військового облі-
ку, включаючи формування мобілізаційного 
резерву, фактично не переглядалася з радян-
ських часів. Як наслідок, ані органи державної 
влади, ані органи місцевого самоврядування, 
не кажучи вже про інститути громадянсько-
го суспільства, не залучені до цього процесу 
належним чином. Навіть функціонування інсти-
туту територіальної оборони, формування яко-
го розпочалося буквально напередодні повно-

масштабного вторгнення російських військ до 
України, не внормоване належним чином, що 
зумовило прийняття нових нормативно-право-
вих актів з цього приводу вже під час дії воєн-
ного стану. 

По-четверте, ситуація ускладнюється через 
корупцію та інші інституційні дисфункції, що 
блокують ефективність механізмів публічного 
управління в Україні. Передусім це стосується 
опортуністичної поведінки громадян та функці-
онерів. Наприклад, останнім часом спостеріга-
ються непоодинокі випадки зловживань, пов’я-
заних з уникненням оподаткування, розподілом 
гуманітарної допомоги, розподілом земельних 
ресурсів, виїздом чоловіків призовного віку за 
кордон тощо.

Зважаючи на зазначене сьогодні пер-
шочергового значення набуває підвищення 
ефективності публічного управління на основі 
впровадження таких інституційних стандартів 
регулювання цієї сфери, які притаманні розви-
неним державам світу. Насамперед це стосу-
ється нових підходів до стратегування розвитку 
держави та її регіонів.

Так, Державна стратегія регіонального роз-
витку України має окреслювати стратегічні пріо-
ритети розвитку якщо не для кожного регіону, то 
принаймні для їх окремих груп: прикордонних 
з ЄС, прикордонних з Росією та Білоруссю, при-
морських, центральних, тих, які постраждали 
від бойових дій тощо. З іншого боку, гармоніза-
ція стратегічного планування регіонального роз-
витку на державному, регіональному, субрегіо-
нальному та локальному рівнях має відбуватися 
з одночасною розробкою річних планів розвитку 
для кожного з об’єктів стратегічного планування. 
Невіддільною складовою таких планів повин-
но стати їх належне бюджетне забезпечення. 
Алгоритм цього процесу передбачає виконання 
п’яти послідовних кроків: по-перше, визначення 
у Державній стратегії регіонального розвитку 
місця та значення кожного окремого великого 
регіону (наприклад: західного, центрального, 
північного, південно-приморського та східного); 
по-друге, формування стратегій розвитку для 
кожної з областей у межах цих великих регіонів; 
по-третє, розробка стратегій розвитку для окре-
мих районів і територіальних громад у контексті 
розроблених обласних стратегій; по-четверте, 
затвердження щорічних планів розвитку для 
кожного регіону, району та громади; по-п’яте, 
формування обласних, районних та місцевих 
річних бюджетів, в яких мають бути передбачені 
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видатки на реалізацію зазначених річних пла-
нів розвитку. При цьому стратегування розвитку 
територіальних громад має відбуватися з ура-
хуванням основних положень чинних стратегій 
розвитку відповідних районів і регіонів (так, щоб 
стратегічні та операційні цілі громад не супере-
чили стратегічному баченню їх ролі та місця 
в просторовому розвитку відповідного субрегі-
ону чи регіону).

Впровадження описаної моделі стратегу-
вання передбачає об’єднання зусиль різних 
ланок системи публічного управління: органів 
державної влади, органів місцевого самовря-
дування та інститутів громадянського суспіль-
ства. А основними механізмами інституційних 
змін, покликаних сприяти цьому процесу, мають 
стати: 1) фінансовий (передбачає налагоджен-
ня надійної системи фінансування заходів, 
передбачених у стратегічних документах і пла-
нах розвитку відповідних територій і громад);  
2) соціальний (включає заходи з трансфор-
мації соціальних інститутів, передусім нефор-
мальних, задля подолання наявних інститу-
ційних дисфункцій та обмежень, які блокують 
розвиток держави та її регіонів) 3) ринковий 
(орієнтований на підвищення ефективності 
використання наявних людських, природних 
і матеріальних ресурсів завдяки впроваджен-
ню відкритої конкуренції, демонополізації 
ринків і приватизація державно майна й кому-
нальної власності, які використовуються не 
достатньо ефективно).

Висновки і пропозиції. В умовах воєнного 
стану зростає важливість оптимізації процесів 
управління державою та її регіонами. Це ста-
вить нові виклики перед системою публічно-
го управління в Україні. Передусім необхідно 
налагодити ефективну взаємодію між органами 
державної влади, органами місцевого самовря-
дування та інститутами громадянського суспіль-
ства задля подолання наявних інституційних 
проблем, які гальмують адаптацію країни до 
умов воєнного стану, а також обмежують пер-
спективи її економічного розвитку на повоєнно-
му етапі. До таких проблем, зокрема, належать 
інституційні прогалини в нормативно-правово-
му забезпеченні адміністративно-територіаль-
ної реформи, а також опортуністична поведінка 
значної частини населення. Важливого значен-
ня в нинішніх умовах також набуває формуван-
ня в Україні нової системи стратегічного управ-
ління розвитком держави та її регіонів і громад 
з урахуванням актуальних потреб воєнного 

часу. Основними механізмами розвитку публіч-
ного управління, орієнтованими на підвищення 
його ефективності шляхом впровадження нової 
моделі стратегування та ефективних інстру-
ментів стратегічного планування є фінансовий, 
соціальний і ринковий.

Подальші дослідження у цьому напрямі 
можуть стосуватися дослідження механізмів 
підвищення ефективності публічного управлін-
ня на регіональному рівні з урахуванням осо-
бливостей просторового розташування різних 
регіонів України, якості їх ресурсного забезпе-
чення, а також демографічної ситуації в кожно-
му із них і специфіки їх економічного розвитку. 
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Borshchevskyi V. V., Vasylytsia O. B., Matvieiev Ye. E. Public management under martial 
law: institutional transformations, strategic planning and development mechanisms

The problems of the development of public administration in Ukraine under the conditions of mar-
tial law are studied. The theoretical developments and conceptual studies of domestic and foreign 
authors on issues related to the solution of the declared problems are elaborated. An institutional 
approach, methods of analysis and synthesis, as well as comparative analysis were used to form the 
methodological base of the study. The experience of other states of the world in solving problems 
related to the conduct of war on their territory is analyzed. The successful examples of Georgia, 
Croatia and Israel are taken as a basis. Particular attention is paid to the role of state authorities 
and local self-government bodies in the spatial development of the country, reforming its economy, 
modernization of infrastructure and creation of a modern mobilization reserve. The main institutional 
changes that took place in Ukraine due to the introduction of martial law are outlined. Dysfunctions 
in the work of formal and informal institutions of our country were revealed. The destructive impact 
of institutional gaps during the implementation of administrative and territorial reform in Ukraine is 
shown. A number of formal institutions capable of contributing to a better adaptation of the pub-
lic administration of our state to the realities of the martial law are indicated. The importance and 
necessity of leveling the negative aspects of opportunistic behavior of the population and employees  
of public authorities is emphasized. Measures to improve the efficiency of public administration under 
martial law are proposed. The expediency of changing the current approaches to the organization 
of strategic planning at the state, regional, sub-regional, and local levels is substantiated. Rele-
vant proposals for state authorities and local governments have been formulated. The mechanisms  
of development of public administration, which will contribute to overcoming the identified problems, 
are described. In this context, the primary role of financial, social, and market mechanisms is noted. 
The priority goals of their application are: increasing the efficiency of using the achievable human, 
natural and material resources of the state and its regions based on stimulating competition; solving 
existing social problems of the population; improving the quality of human capital.

Key words: public management, martial law, institutional problems, strategic planning, mecha-
nisms of development.
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НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ  
В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ  
КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ 
Питання національних та етнічних меншин, їх статусу, забезпечення та захисту прав, 

місця в системі прийняття рішень, є однією з найпопулярніших тем сучасних наукових 
досліджень, тим більше з подальшою розробкою практичних рекомендацій у сфері форму-
вання та впровадження механізмів практичної державної політики щодо меншин. Постійній 
актуалізації питань забезпечення та захисту прав меншин сприяють процеси зростання 
поліетнічності сучасних держав, глобалізація, інтеграція та, на жаль, загострення конфлік-
тів на етнічному ґрунті, спекуляції темами етнічної, мовної, релігійної приналежності, як це 
відбувається в Україні, тощо. Тому забезпечення ефективної системи публічнго управління 
щодо національних та етнічних меншин, міжкультурного, міжетнічного діалогу в суспіль-
стві, запобігання загрозам етнополітичного характеру є важливими завданнями, які сто-
ять перед розвинутими демократичними державами світу. Недостатня увага до питань 
етнонаціональних та етнополітичних відносин, недосконалість законодавства у сфері 
етнополітики (включаючи закони та незаконодавчі документи, різного роду стратегії та 
плани розвитку меншин), недоліки функціонування етнополітичного менеджменту загро-
жує зростанням відцентрових тенденцій етнічного характеру в державі. Зміни у структу-
рі політичних систем у регіоні Центральної Європи, дезінтеграція одних та формування 
нових держав, мали наслідком появу та ескалацію етнонаціональних конфліктів, збережен-
ня та наростання сепаратистських тенденцій. Однак, протягом першого десятиліття 
ХХІ століття країни Вишеградської четвірки переживали безпрецедентний період політич-
них та економічних демократичних трансформацій на шляху до європейської інтеграції,  
у тому числі і у сфері політики та управління щодо національних меншин та етнічних груп. 
Вишеградська група є важливим стабілізуючим елементом для України і важливою сферою, 
яка може бути прикладом для України, є етнополітика країн V4. Публічна політика держав 
Вишеградської четвірки у сфері національних меншин та етнічних груп гарантує остан-
нім право на розвиток своєї культури, поширення та отримання інформації рідною мовою, 
створення власних організацій, освітніх і культурних закладів тощо.

Ключові слова: національні меншини, етнічні групи, публічна політика, публічне управ-
ління, політична участь, Вишеградська четвірка, етнополітичний менеджмент.

Постановка проблеми. Метою даної статті 
є дослідження та аналіз проблематики норма-
тивно-правового та інституційного забезпечен-
ня публічної політики держав Вишеградської 
четвірки у сфері етнополітичних відносин, наяв-
них інструментів та механізмів участі національ-
них меншин та етнічних груп в управлінському 
процесі.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Досягнення мети даної наукової розвід-
ки неможливе без залучення масиву джерел 
та літератури, серед яких в основному нор-
мативно-правові документи, офіційні моніто-

рингові звіти, сайти профільних інституцій, 
монографії, фахові дослідницькі публікації 
тощо. Серед дослідників проблематики участі 
меншин у публічному процесі варто відзначи-
ти Н. Підбережник, яка займається питаннями 
публічного управління етнополітичними проце-
сами, зокрема і в європейських країнах, а також 
теоретичними питаннями у цій сфері, М. Зана, 
який досліджує особливості функціонування 
етнополітики у країнах Центральної Європи,  
а також громадсько-політичне представництво 
меншин у цих країнах, Г. Мелеганич, яка зосе-
реджується на дослідженні етнонаціональ-
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ної картини та питань державної етнополітики 
у Чеській Республіці, Н. Шипку, яка займаєть-
ся проблематикою суб’єктності меншин, ряд 
інших, в тому числі закордонних дослідників 
та науковці, таких як Г. Землічкова, К. Звілінг, 
А. Тот, Б. Добош, Я. Ковальчик, Я. Кадлечікова, 
А. Мушинка та інші.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є визначення правових та інституційних меха-
нізмів публічної політики та управління країн 
Вишеградської групи у сфері етнонаціональних 
відносин, наявних механізмів участі національ-
них меншин та етнічних груп в управлінському 
процесі та їх залучення до вирішення релевант-
них проблем. 

Виклад основного матеріалу. Виклики 
сучасного глобалізованого світу актуалізують 
проблеми публічного управління у багатоет-
нічному суспільстві та науковий інтерес до 
вивчення етнополітичної сфери. В етнополіто-
логії існує безліч теорій, концепцій, понять, яки-
ми можна охарактеризувати та на основі яких 
можна досліджувати сучасні етнонаціональні 
відносини у світі та кожній окремо взятій країні 
зокрема. Однак, важливим є їх врахування при 
розробці та реалізації практичних інструментів 
політики та управління для вирішення та розв’я-
зання широкого кола етнополітичних проблем 
та конфліктів на етнічному грунті. Ефективне 
публічне управління етнополітичними відноси-
нами є важливою складовою урядування будь-
якої демократичної держави з метою задово-
лення потреб етнічних спільнот, забезпечення 
атмосфери міжетнічної толерантності, зміцнен-
ня загальнонаціональної єдності. Відповідно 
держави формують та реалізують власні моде-
лі етнонаціональної політики, в якій національні 
меншини та етнічні групи займають свій статус.

У контексті етнополітичних відносин поняття 
«етнічність» тісно переплітається з поняттям 
«політика». Етнічні групи через політично актив-
ні інститути є учасниками загальнополітичних 
процесів, висувають політичні вимоги, намага-
ються вплинути на розподіл владних ресурсів. 
Публічна політика у сфері етнополітичних від-
носин може бути не лише фактором формуван-
ня політичної поведінки етнічності, але й відпо-
віддю на політичну поведінку етнічних спільнот. 
З огляду на це в публічній етнополітиці може-
мо виділити такі складові: політика, що ініцію-
ється органами державної влади; політика, що 
ініціюється державотворчою нацією; політика, 
ініційована етнічними меншинами. В етнонаціо-

нальній сфері публічну політику спрямовано на 
задоволення культурно-освітніх, мовних, соці-
ально-економічних та політичних потреб етніч-
них спільнот.

Відповідно до «Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права», всі народи 
мають право на самовизначення і, відповідно, 
вільно встановлювати свій політичний статус, 
забезпечувати економічний, соціальний і куль-
турний розвиток [1]. Статус меншини, таким 
чином, визначаємо залежно від різних соціаль-
но-структурних позицій у суспільстві та політич-
них орієнтацій [2, с. 90]. Загалом міжнародним 
співтовариством, як на регіональному, зокрема 
європейському, так і на глобальному рівнях 
прийнято ряд міжнародно-правових документів, 
які стосуються захисту національних і етнічних 
меншин та корінних народів. Демократичні дер-
жави долучаються до міжнародних стандартів 
захисту прав меншин, шляхом імплементації 
відповідних міжнародних документів у власне 
нормативно-правове поле. Не виключенням 
є і країни Вишеградської четвірки, які в рус-
лі демократичних перетворень реформували 
також і сферу етнополітики, імлементуючи між-
народні стандарти забезпечення прав меншин. 

До базових законодавчих документів 
у сфері захисту національних меншин у кра-
їнах V4 належать міжнародні документи, які 
були ратифіковані державами та імпелметова-
ні у національне законодавство. Насамперед 
це Рамкова конвенція про захист національних 
меншин та Європейська хартія регіональних 
мов або мов меншин. Так, основний перелік 
прав національних меншин та етнічних груп 
у Словацькій Республіці зафіксованим в Консти-
туції держави [3]. До профільних законів також 
належать Закон СР про використання мов наці-
ональних меншин [4] (із внесеними змінами 
та доповненнями, Постанова Уряду Словацької 
Республіки з переліком муніципалітетів, у яких 
громадяни Словацької Республіки, що нале-
жать до національної меншини, становлять не 
менше 20% населення (1999 р.), Постанова 
Уряду Словацької Республіки про виконання 
окремі положення Закону про використання 
мов національних меншин зі змінами (2011) [5]. 
Крім того, існують інші обов’язкові непрофільні 
нормативні акти, які регулюють статус і права 
національних меншин. Серед них Закон про 
об’єднання громадян, Закон про свободу віро-
сповідання та статус церков і релігійних това-
риств, Закон Національної ради Словацької 



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

38

Республіки про ім’я та прізвище, Закон Націо-
нальної ради Словацької Республіки про дер-
жавну мову, Закон про вільний доступ до інфор-
мації та внесення змін до деяких законів (Закон 
про свободу інформації), Закон про державне 
управління освітою та самоврядуванням та про 
внесення змін до деяких законів, Закон про рів-
не ставлення в окремих сферах та про захист 
від дискримінації та про внесення змін до дея-
ких законів (Закон про боротьбу з дискриміна- 
цією), Закону про освіту (шкільний закон) та про 
внесення змін до деяких законів [6], Закону про 
радіо і телебачення [7], Закон про умови реа-
лізації права голосу та про внесення змін до 
деяких законів, Закон про Фонд на підтримку 
культур національних меншин та про внесення 
змін деяких законів [8], Закон про перепис насе-
лення 2021 та інші, що містять положення, що 
стосуються національних меншин у Словаччині 
[9, с. 6–9]. Законодавство держави передбачає 
ряд преференцій для національних меншин, 
при цьому, система розробки законів є досить 
ефективною, так, наприклад, у ході підготовки 
Закону про Фонд на підтримку культур націо-
нальних меншин Міністерством культури Сло-
ваччини було сформовано спеціальну робочу 
групу, до якої входили дес’ять представників 
національних меншин для кращого розуміння 
потреб меншин. Важливою складовою етно-
політики СР є також прийняття урядом неза-
конодавчих концептуальних документів у сфе-
рі забезпечення прав національних меншин, 
таких як План дій із захисту прав осіб, які нале-
жать до національних меншин та етнічних груп 
на 2021–2025 рр. [10].

Влада Словацької Ресрубліки свідомо обра-
ла стратегію моніторингу виконання взятих на 
себе зобов’язань у питанні забезпечення прав 
національних меншин з боку Ради Європи, роз-
діляючи відповідальність за зміст національної 
етнополітики. Завершено звіт про п’ятий цикл 
моніторингу імплементації Словаччиною Рам-
кової конвенції про захист національних мен-
шин [11]. У рамках імплементації Європейської 
хартії регіональних мов або мов меншин уряд 
Словацької Республіки також затвердив п’яту 
доповідь про її виконання. У 2020 році Євро-
пейська комісія проти расизму та нетерпимості 
також підготувала звіт щодо шостого циклу 
моніторингу в Словаччині [12]. Згідно з остан-
німи циклами моніторингів було наголошено на 
необхідності приділяти більше уваги питанням, 
що стосуються прав меншин, особливо пробле-

мам ромської громади. Їх потрібно вирішувати 
у тісній співпраці з представниками національ-
них меншин та представниками громадянсько-
го суспільства. 

Практичну реалізацію політики Словаччини 
та забезпечення управлінського процесу щодо 
меншин забезпечують політичні та адміністра-
тивні інституції. Це зокрема, Рада Уряду Сло-
вацької Республіки з питань прав людини, націо- 
нальних меншин та гендерної рівності [13], 
Комітет з прав національних меншин та етніч-
них груп, Комітет з попередження расизму, ксе-
нофобії, антисемітизму та інших форм нетер-
пимості, Урядовий уповноважений з питань 
національних меншин, Урядовий уповноваже-
ний з питань ромської громади, до формування 
та функціонування яких залучені представники 
меншин, зокрема через громадські організації. 

Не менш ефективно реалізовується політи-
ка щодо національних меншин та етнічних груп 
у Польщі, особливо що стосується норматив-
но-правової бази та її практичної реалізації. 
Про це, як і у Словацькій Республіці, свідчать 
моніторингові цикли, проведені РЄ стосовно 
виконання Рамкової конвенції про захист націо- 
нальних меншин та Європейської хартії регіо- 
нальних мов або мов меншин, Міжнародної 
конвенції про ліквідацію всіх форм расової дис-
кримінації тощо. Стаття 35 Конституції Польщі 
гарантує свободу збереження та розвитку мови 
і культури меншин, також національним і етніч-
ним меншинам надається право на на участь 
у вирішенні питань, що стосуються збережен-
ня власної культурної ідентичності, створення 
освітніх та культурних закладів [14]. На осно-
ві положень конституції держави, прийнятий 
Закон про національні та етнічні меншини і про 
регіональну мову [15], який спонукає державну 
владу сприяти захисту, збереженню та розвитку 
культурної самобутності меншин, реалізовува-
ти принцип рівноправності осіб, незалежно від 
їх етнічного походження. Згаданий профільний 
закон чітко визначає поняття «національної» 
та «етнічної меншини», а також перелік мен-
шин, що належать до цих категорій. Загалом 
національними меншинами визнано дев’ять 
меншин, у той час, як етнічними меншинами – 
чотири (караїми, роми, татари, лемки). Особи 
якi належать до меншини у Польші мають пра-
во вільно розмовляти власною мовою як в при-
ватному, так і в публічному житті, поширювати 
інформацію рідною мовою, навчатися на рідній 
мові. Профільний закон був позитивно сприй-
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нятий національними меншинами. Як і в Сло-
вацькій Республіці, права меншин згадуються 
також і в окремих галузевих законах, зокрема 
це: закон «Про систему освіти» та зміни до 
нього [16], закон «Прo радіомовлення та теле-
бачення» [17], закон «Прo польську мову» [18], 
закон «Прo офiцiйнi назви місцевостей та фiзiо-
графiчних об’єктів» [19], закон «Виборча Орди-
нація до Сейму РП i до Сенату РП» [20], Закон 
про політичні партії [21] та інші, які надають 
широкі права національним та етнічним менши-
нам у Польщі. 

Публічна політика Республіки Польща щодо 
меншин ефективно реалізовується завдяки 
розгалудженій інституційній системі. Згідно 
польського законодавства, всі органи дер-
жавної влади зобов’язані вживати адекватні 
заходи для підтримки і захисту прав меншин, 
збереження і розвитку мов меншин. У Польщі 
створено також ряд дорадчих органів, спеці-
альних інституцій, які зайняті у сфері забезпе-
чення прав національних та етнічних меншин. 
До структури Міністерства внутрішніх справ 
та адміністрації входить Департамент з питань 
релігії, національних і етнічних меншин [22], 
а в складі департаменту діє група з питань 
культури національних та етнічних меншин. 
Нагальними проблемними питаннями у сфері 
етнополітики займається Комітет Сейму Поль-
щі з питань національних та етнічних меншин, 
який з цією метою проводить постійні моніто-
ринги ситуації з меншинами в країні. Періодич-
но проводяться засідання комітетів з проблем 
окремих національних та етнічних меншин 
у Польщі [23]. Консультативно-дорадчим орга-
ном при прем’єр-міністрові Польщі є Спільна 
комісія уряду та національних і етнічних мен-
шин, яка займається розробкою і оцінкою нор-
мативно-правових актів у сфері захисту прав 
меншин. З метою реалізації своїх обов’язків 
комісія може співпрацювати з органами дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, нау-
ковими установами, громадськими організаці-
ями. До складу комісії входять представники 
органів державного управління та представники 
національних меншин, (вірменської, білорусь-
кої, чеської, німецької, єврейської, литовської, 
російської, словацької та української), етніч-
них меншин (караїмів, лемків, ромів, татар),  
а також представники громади, що використо-
вують регіональну мова (кашубська). Захист 
прав осіб, що належать до меншин входить 
також до компетенції Спеціального Уповнова-

женого з прав людини, Уповноважений уряду 
з питань рівного ставлення та ін. 

Серед країн Вишеградської четвірки Угор-
щина одна з перша створила систему сприян-
ня правам меншин шляхом самоврядування, 
яке пропонує унікальний підхід сприяння участі 
меншин. Правове регулювання прав національ-
них меншин в Угорщині здійснюється нормами 
Конституція Угорської Республіки [24]. Угор-
щина є державою, де увага до національних 
меншин підвищена, створюються умови для 
збереження й розвитку їх національно-куль-
турної ідентичності; розроблений та функціо-
нує ефективний комплекс політико-правових 
й інституційних механізмів щодо забезпечення 
прав національних та етнічних меншин. Зако-
ни Угорської Республіки повинні забезпечува-
ти представництво національних та етнічних 
меншин, які проживають на території держави. 
Національні та етнічні меншини можуть ство-
рювати як місцеве, так і загальнонаціональне 
самоврядування.

Права національних та етнічних меншин 
в Угорщині захищені такими профільними зако-
нами, як Закон LXXVII про права національних 
та етнічних меншин (1993) [25], Закон CLXXIX 
про права національностей (2011) [26], а також, 
як і у Словаччині та Польші, рядом галузевих 
законів. Закон LXXVII 1993 року про права 
національних та етнічних меншин зазнав ряду 
модифікацій, найважливішою з них було при-
йняття поправки 114 від 2005 року про вибори 
представників самоврядування меншин та вне-
сення змін до деяких законів, що стосуються 
національних та етнічних меншин, які здійс-
нили суттєві інституційні зміни у даній сфері.  
На сьогодні основні елементи цієї системи домі-
нують у повсякденному житті 13 національнос-
тей, визнаних в Угорщині. Згідно з новою термі-
нологією після прийняття Конституції 2011 року, 
щодо представників меншин використовується 
термін «національності». У новій конституції 
термін «громадянство» вживається як ней-
тральний, тоді як «народ» має більше націо-
нально-етнічне забарвлення [27, с. 11]. 

Колективна участь у суспільному житті, 
гарантована національним громадам Угорщини, 
частково реалізується шляхом самоврядуван-
ня. Національності, які проживають в Угорщині, 
можуть створювати місцеві та національні орга-
ни самоврядування [28]. Закон про права націо-
нальностей містить положення про самовряду-
вання для національних меншин у сфері освіти 
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та культури, право національностей на власні 
засоби масової інформації, створення та функ-
ціонування національних органів самоврядуван-
ня та фінансову основу здійснення державних 
справ у справах громадянства [28]. 

Відповідно до Закону про вибори членів пар-
ламенту національні меншини можуть складати 
власні списки кандидатів. Список національних 
меншин повинен включати не менше трьох 
кандидатів, він не може складатися двома 
або більше національними самоврядуваннями 
національних меншин [29]. Відповідно до Зако-
ну XXXVI від 2012 року про Національні збори 
Парламент створює комітет, що представляє 
національності в Угорщині. 

У 2014 році набули чинності законодавчі змі-
ни стосовно меншин, зокрема прописано кон-
цепцію національних меншин та принцип індиві-
дуальної етнічної самоідентифікації [30, с. 309]. 
Етнічним громадам Угорщини, які проживають 
компактно на певній території мають преферен-
ції на представництво в муніципальних органах 
влади, тобто при наявності в місцевій громаді 
не менше ніж 30 виборців від однієї з тринад-
цяти національних меншин, вона має право на 
мандат в муніципальній раді. Варто відзначи-
ти, що чітке законодавство стосовно меншин 
в Угорщині, у тому числі у виборчому процесі, 
а відповідно нормативно-правове регулюван-
ня етнополітичної сфери, сприяло зростанню, 
у тому числі, електоральної участі меншин.

В системі управління питання забезпечення 
прав меншин в Угорщині стосуються не одно-
го міністерства чи відомства. До системи етно-
політичного менеджменту в країні належать 
Відділ цивільних відносин апарату прем’єр-мі-
ністра, який також відповідає за підтримку від-
носин з неприбутковими організаціями меншин, 
Управління з питань національних та етнічних 
меншин, відділу громадської освіти та відносин 
з меншинами в Міністерстві освіти, відділу наці-
ональних та етнічних питань у Міністерстві наці-
ональної культурної спадщини, відділу програм 
ринку праці, відділу соціальних служб у Мініс-
терстві соціальних та сімейних справ. В Мініс-
терстві закордонних справ було створено окре-
мий підрозділ під назвою відділ з питань прав 
людини та меншин. Участь меншин в публіч-
ному процесі забезпечує Форум національних 
та етнічних меншин при Національних зборах, 
який є консультативним органом, може брати 
участь уроботі різних комітетів зборів [31]. Почи-
наючи з парламентських виборів у 2014 році, 

всі національності офіційно були представлені 
в Національних зборах. Представники націо-
нальностей відіграють важливу роль у законо-
давчому процесі через парламентський Комітет 
національностей в Угорщині. Комітет пропонує 
Національним зборам акти та проекти, які сто-
суються національностей в Угорщині. Також 
функціонує Відділ управління фінансовою під-
тримкою національностей, який управляє про-
цесом прийняття рішень у системі, пов’язаній 
з фінансовою підтримкою освіти та виховання 
національностей, готує рішень щодо фінан-
сової підтримки національностей зі спеціаль-
них центральних фондів. Окрім компетентних 
державних органів, питання та норми, які сто-
суються національностей в Угорщині розгля-
дає також Уповноважений з фундаментальних 
прав, заступник Уповноваженого з прав націо-
нальностей.

Як і в решті країн V4, основними націо-
нальними законами, які регламентують сферу 
політики держави щодо меншин у Чеській Рес-
публіці, є Конституція держави та відповідні 
профільні і галузеві зкони. Складовою части-
ною Конституції Чехії є Хартія основних прав 
та свобод Чехії від 1991 року, в якій національ-
ним та етнічним меншинам присвячена третя 
глава (статті 24-25). У статті 25 Хартії прописа-
но, що громадянам, які формують національні 
або етнічні меншини, гарантується всебічний 
розвиток, у тому числі право спільно з іншими 
представниками меншини розвивати власну 
культуру, поширювати та отримувати інформа-
цію на рідній мові, об’єднуватися в національ-
ні об’єднання. Громадянам держави законом 
також гарантується право на освітуна рідній 
мові, право використовувати рідну мову в офі-
ційному спілкуванні, право на участь у вирі-
шенні питань, які стосуються національних 
та етнічних меншин [32]. Решта деталей вста-
новлюються профільними законами. 

В червні 2001 року було прийнято Закон про 
права представників національних меншин [33]. 
Даний закон визначає права представників наці-
ональних меншин та компетенцію міністерств, 
адміністративних органів та органів територіаль-
ного самоврядування стосовно забезпечення 
прав меншин. Широкими є мовні права меншин 
у Чехії. Так, наприклад, кожна особа, яка заявляє, 
що не володіє чеською мовою, має право вико-
ристовувати свою рідну мову в суді та органах 
влади, причетних до злочинів. Витрати, пов’я-
зані з послугами перекладача, покриваються 
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державою. Однак дане питання щодо ромської 
національної меншини є недостатньо вирішеним 
з огляду на недостатню кількість ромських пере-
кладачів. Офіційними мовами меншин є лише 
німецька, польська, угорська, українська. 

Представникам меншин дозволяється вико-
ристовувати свої імена та прізвища на рідній 
мові, але існують суворі умови, визначені зако-
нодавством щодо реєстрів імен та прізвищ. Крім 
того, закон про меншини передбачає, що дво-
мовні географічні назви для населеного пунк-
ту, вулиці, громадських місць, будівель органів 
влади та місцевого самоврядування, можуть 
також використовуватися. Це право може бути 
реалізоване лише за умови, що 10% жителів 
громади є представниками національної мен-
шини і відповідну петицію про двомовну назву 
підписали 40% повнолітніх громадян. Серед 
галузевих законів, покликаних забезпечувати 
права меншин варто назвати Закон про чеське 
телебачення, Законі про теле і радіомовлення, 
Законі про пресу та ін. 

У Чеській Республіці склалася своєрідна 
система етнополітичного менеджменту. На рів-
ні законодавчих органів влади питаннями наці-
ональних меншин відають Підкомітет з питань 
національних меншин Палати депутатів і Підко-
мітет із застосування Хартії основних прав і сво-
бод. Питаннями національних меншин займа-
ються також Комітет із питань петицій, Комітет 
із питань прав людини, Комітет із питань науки, 
Комітет із питань освіти і Комітет із питань культу-
ри Сенату Чеської Республіки [34, с. 153]. Функ-
ціонують два консультативні органи – Урядова 
рада з питань національних меншин та Міжмі-
ністерська урядова комісія у справах ромської 
громади. На рівні органів місцевого самовряду-
вання створено посади радників із питань ромів, 
які також допомагають координувати процес 
інтеграції ромської меншини. Представники 
національних меншин є в Консультативній раді 
Міністерства культури і Консультативній раді 
Міністерства освіти, молоді та спорту. 

Серед членів Урядової ради з питань наці-
ональних меншин представлені чотирнадцять 
національних меншин – білоруська, болгарська, 
хорватська, угорська, німецька, польська, ром-
ська, русинська, російська, грецька, словаць-
ка, сербська, українська та в’єтнамська (кож-
на національна меншина висуває від одного 
до двох представників) [35]. На рівні місцевого 
самоврядування у населених пунктах, де ком-
пактно проживають представники національних 

меншин, можуть також створюватися комітети 
у справах національних меншин. У будь-яко-
му населеному пункті, незалежно від кількості 
представників національних меншин, при необ-
хідності, може створюватися комісія у справах 
національних меншин.

Висновки і пропозиції. Таким чином, краї-
ни Вишеградської четвірки характеризуються 
власною етнічною структурою населення, осо-
бливостями етнонаціональних відносин, рів-
нем громадсько-політичної активності меншин, 
наявністю чи відсутністю конфліктів на етнопо-
літичному грунті. При цьому меншини різняться 
за рівнем політичної активності і не завжди це 
залежить від чисельності меншини. Але часто 
в законодавствах досліджуваних держав про-
писані можливості для меншин, якими можуть 
скористатися лише найчисельніші спільноти.

Аналізуючи законодавство країн Вишеград-
ської четвірки у галузі нормативного забезпе-
чення публічної політики та управління щодо 
меншин, можемо констатувати, що норми 
про національні та етнічні меншини включені 
в основний текст конституцій держав. Лише, 
у Чехії норми стосовно меншини прописані 
переважно в додатку до Основного Закону – 
Хартії основних прав і свобод. При цьому лише 
в Конституції Словаччини та згаданій Хартії 
Чехії норми про національні меншини зібра-
ні в окремих розділах. Положення відповідних 
розділів чи положень конституцій чотирьох дер-
жав стосовно меншин переважно носять декла-
ративний, імперативний і описовий характер, 
відтворюють норми відповідних міжнародних 
документів про захист прав меншин. Окрім того, 
з контексту розглянутих конституцій випливає 
необхідність спеціального законодавства, яке 
детально регламентує окремі права національ-
них та етнічних меншин, як, наприклад, врегу-
лювання законом функціонування самовряду-
вання меншин (Угорщина). 

Розглянуті конституції вживають формулю-
вання «національна меншина», однак існує 
власна практика використання інших пов’язаних 
загальних (нація, національність) і спеціальних 
(етнічна меншина/група, корінний народ) кате-
горій, визначення яких подані у окремих спеціа-
лізованих законах (крім Словацької Республіки, 
де точаться дискусії щодо необхідності при-
йняття профільного закону). Через обов’язко-
вість дії на території держав міжнародних норм 
про захист прав людини і національних меншин, 
зміст багатьох загальних конституційних норм 
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щодо статусу і відповідного захисту національ-
них меншин є подібними. 

Правове забезпечення етнополітики кра-
їн Вишеградської групи грунтовно підкріплене 
особливостями функціонування її інституцій-
ної основи, реалізацією управлінського про-
цесу у цій сфері. Варто відзначити розгалуд-
жену систему етнополітичного менеджменту 
у країнах Вишеградської четвірки, який сприяє 
залученню національних та етнічних меншин 
до публічної політики у статусі як об’єктів, так 
і суб’єктів політики. Позитивом є міжвідом-
ча співпраця з питань національних меншин 
у даних країнах, а також залучення представни-
ків національних та етнічних меншин. Позитив-
ним прикладом є функціонування самовряду-
вання меншин в Угорщині, де можемо говорити 
про збалансовану модель національно-куль-
турної автономії меншин. Ефективними є також 
системи державного фінансування програм 
розвитку національних меншин, здійснювані за 
субсидіарним принципом. 
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Kichera N. M. National minorities in the system of public policy and administration 
of the Visegrad Group countries

Issue of national and ethnic minorities, their status, protection and providing of rights, place in the 
decision-making system, is one of the most popular topics of modern researches, especially with 
the further development of practical recommendations for the formation and implementation of prac-
tical policy on minorities. The processes of growth of polyethnicity of modern states, globalization, 
integration and, unfortunately, aggravation of conflicts on ethnic grounds, speculation on issues of 
ethnic, linguistic, religious affiliation, as it happens in Ukraine and so one contribute to the constant 
actualization of issues of ensuring and protecting the rights of minorities. Therefore, ensuring an 
effective public policy and administration on national and ethnic minorities, intercultural, interethnic 
dialogue in society, prevention of ethno-political threats are important tasks facing the developed 
democracies of the world. Insufficient attention to ethno-national and ethno-political relations, imper-
fection of legislation in the field of ethno-politics (including laws and non-legislative documents, var-
ious strategies and plans for minority development), shortcomings of ethno-political management 
threatens the growth of centrifugal ethnic tendencies in the country. Changes in the structure of 
political systems in the Central European region, the disintegration of some and the formation of new 
states have resulted in the emergence and escalation of ethno-national conflicts, the preservation 
and growth of separatist tendencies. However, during the first decade of the 21st century, the Viseg-
rad Four countries have experienced an unprecedented period of political and economic democratic 
transformation on the path to European integration, including in the field of public policy and adminis-
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tration towards national minorities and ethnic groups. The Visegrad Group is an important stabilizing 
element for Ukraine and an important sphere that can be an example for Ukraine is the ethnopolitics 
of the V4 countries. The public policy of the Visegrad Group states on the field of national minorities 
and ethnic groups guarantees the right to develop their culture, disseminate and receive information 
in their native language, establish their own organizations, educational and cultural institutions, etc. 

Key words: national minorities, ethnic groups, public policy, public administration, political partic-
ipation, Visegrad Group, ethnopolitical management.
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старший викладач кафедри публічного управління та права 

Дніпровської академії неперервної освіти

СИСТЕМНО-МОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД  
ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ  
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В РЕГІОНІ
Дослідження присвячено аналізу використання системного моделювання для оптимізації 

стратегічного планування розвитку регіональної системи ПТО як найбільш адекватного 
механізму для адаптування управління нею з потребами та тенденціями розвитку суспіль-
ства й споживачів освітніх послуг. Застосування системно-модельного підходу необхідне 
насамперед для стратегічного планування інноваційного розвитку регіональної системи 
ПТО. Ефективна модель стратегічного планування дає можливість системі публічного 
управління галузевим розвитком задіяти увесь свій інноваційний потенціал, у тому числі  
і щодо застосування сучасних моделей публічного управління, таких як менеджмент та 
маркетинг. Системно-модельний підхід забезпечує комплексність та цілісність стратегіч-
ного планування, оскільки дозволяє визначити єдину модельну конструкцію у вигляді сукуп-
ності взаємодіючих моделей діяльності, управління, та комунікації, інтегрованих на кількох 
рівнях – цілепокладання, організації, інструментального забезпечення тощо. Процес моде-
лювання стратегічного планування розвитком регіональної системи ПТО як форми публіч-
но-управлінської діяльності визначається специфічною технологією, системостворюючими 
факторами якої є управлінські зв’язки та взаємовідносини. Складовими моделі стратегіч-
ного планування виступають основні його елементи, такі як мета, засади, зміст, струк-
тура, механізми, форми реалізації, технологічні інструменти тощо. Моделювання дозволяє 
зрозуміти і роль кожного з цих елементів у забезпеченні успішного розвитку системи ПТО. 
Стратегічний план має поєднувати у межах єдиного процесу цілепокладання та інстру-
ментарію реалізації цілей усі наявні перспективні плани та проекти, забезпечуючи інтегру-
вання як управлінських функцій, так і діяльності усіх складових регіональної системи ПТО  
та зацікавлених у її діяльності суб’єктів. Інтегруючим чинником є системна публічно-управ-
лінську визначеність моделювання процесу стратегічного планування розвитку регіональ-
ної системи ПТО.

Ключові слова: моделювання, система, публічне управління, стратегія, професійна освіта.

Постановка проблеми. У сфері публічного 
управління все більш виразною стає загальна 
тенденція до використання процесів моделю-
вання як об’єкта управління та його розвитку, так 
і діяльності суб’єкта управління стосовно регу-
лювання розвитку об’єкта. При цьому стратегіч-
не планування слід вважати адекватним пред-
метом для використання модельного підходу, 
і сьогодні цей підхід все більше використовуєть-
ся на всіх рівнях публічного управління. Вимога 
МОН України щодо розробки стратегічних планів 
розвитку регіональних систем професійно-тех-
нічної освіти (ПТО) актуалізує завдання адапта-
ції модельного підходу для потреб стратегічного 
планування розвитку даної освітньої галузі.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проблема моделювання діяльності сис-

теми ПТО та окремих її аспектів є достатньо 
популярною серед сучасних вітчизняних 
та зарубіжних дослідників, оскільки дозволяє 
сформувати управлінський інструментарій про-
гнозування та здійснення необхідних інновацій, 
адаптуючись до потреб мінливого та невизначе-
ного суспільства. У наявних роботах таких авто-
рів як Ю. Вороніна, Ю. Івашків, І. Колосовська, 
В. Столяров та інших основна увага приділяєть-
ся розробці наукових засад моделювання роз-
витку досліджуваного феномену, різноманітним 
моделям підвищення ефективності публічного 
управління, оптимізації взаємозв’язків у межах 
об’єкта та суб’єкта управління тощо. Стратегіч-
не та оперативне планування при цьому є неод-
мінною складовою будь-яких моделей, однак 
при цьому не виступає у якості самостійного 
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об’єкта застосування системно-модельної мето-
дології аналізу. Можливо, причиною цього є те, 
що багато вітчизняних фахівців у царині управ-
ління освітніми процесами (наприклад, І. Лікар-
чук) фактично ототожнюють процеси і поняття 
моделювання, планування та проектування 
[8, с. 213]. Відповідно постає проблема розгляду 
засад використання системно-модельного підхо-
ду у процесі стратегічного планування розвитку 
регіональної системи ПТО.

Мета статті. Визначення особливостей вико-
ристання системно-модельного підходу у про-
цесі стратегічного планування розвитку систе-
ми професійно-технічної освіти в регіоні.

Виклад основного матеріалу. Моделю-
вання дозволяє забезпечити системне розу-
міння стратегічного планування як механізму 
та складової публічного управління сферою 
ПТО, яка поєднує цілепокладальні та техноло-
гічні функції і найбільш чітко відображає роль 
суб’єкта публічного управління у процесі інно-
ваційного перетворення системи ПТО. При цьо-
му саме стратегічне планування в управлінській 
системі може бути модельно представлено як 
самостійна управлінська підсистема, як скла-
дова загальної функції публічного управління, а 
також як відносно виокремлений його аспект чи 
допоміжна управлінська діяльність [10, с. 77].

Основною вадою традиційних підходів до 
визначення освітньої стратегії загалом та стра-
тегії розвитку ПТО зокрема є надмірна теоре-
тизація, зосередження лише на визначенні 
орієнтирів розвитку та відправних точок їх фор-
мулювання. У той же час ефективне стратегічне 
планування вимагає конкретики у сфері цілепо-
кладання, інструментарію, моніторингу тощо.

Саме цю проблему допомагає вирішувати 
моделювання стратегічного розвитку професій-
но-технічної освіти у контексті взаємодії з соці-
окультурним середовищем та орієнтації на 
інноваційні моделі публічного управління. Вико-
ристання системного моделювання для оптимі-
зації стратегічного планування розвитку галузі 
є найбільш адекватним для адаптування управ-
ління нею з потребами та тенденціями розвитку 
суспільства та споживачів освітніх послуг.

Науковці також вказують, що використання 
модельного підходу для удосконалення стра-
тегічного планування розвитку освітньої сфери 
є корисним для вирішення проблем, пов’язаних 
зі складністю, невизначеністю та динамізмом 
освіти як об’єкта управління [9, с. 327]. За умов 
науково обгрунтованого моделювання страте-

гічне планування перетворюється в ефективний 
інструмент інноваційної трансформації систе-
ми ПТО на основі планово-системної самоор-
ганізації, зорієнтованої на потреби споживачів 
освітніх послуг.

Застосування системно-модельного підходу 
необхідне насамперед для стратегічного пла-
нування інноваційного розвитку регіональної 
системи ПТО. У вітчизняній науці публічного 
управління та адміністрування інноваційний 
розвиток визначається як зміни, які грунтуються 
на цілеспрямованій, усвідомленій та система-
тично відтворюваній діяльності з упровадження 
нововведень, при цьому моделювання висту-
пає найбільш адекватною формою реалізації 
інноваційних функцій стратегічного планування 
стосовно об’єкта управління [4, с. 106]. Воно 
дозволяє найбільш повно реалізувати цілеспря-
мований та регулюючий вплив стратегічного 
планування як механізму публічного управління 
розвитком регіональної системи ПТО. Ефектив-
на модель стратегічного планування дає мож-
ливість системі публічного управління галузе-
вим розвитком задіяти увесь свій інноваційний 
потенціал, у тому числі і щодо застосування 
сучасних моделей публічного управління, таких 
як менеджмент та маркетинг [2, с. 105].

Разом з тим моделювання стратегічного пла-
нування розвитку системи ПТО, яка є дуже різ-
номанітною та різновекторною у розвитку влас-
них складових, є ефективним лише за умов 
його поєднання з системним підходом, а тому 
доцільно вести мову про системно-модель-
ний підхід та відповідну технологію забезпе-
чення ефективності стратегічного планування 
як інструменту публічного управління систе-
мою ПТО. Системно-модельний підхід, вказує 
вітчизняний дослідник С.Горбатюк, забезпечує 
комплексність та цілісність стратегічного пла-
нування, оскільки дозволяє визначити єди-
ну модельну конструкцію у вигляді сукупності 
взаємодіючих моделей діяльності, управління, 
та комунікації, інтегрованих на кількох рівнях – 
цілепокладання, організації, інструментального 
забезпечення тощо [5, с. 104].

Виходячи з аналізу у перших розділах робо-
ти, доцільно сформулювати узагальнення сто-
совно розуміння стратегічного планування роз-
витку регіональної системи ПТО як основу для 
структурування її моделі.

По-перше, наш об’єкт дослідження має роз-
глядатися у синтезі моделей, що носять модель 
суб’єктно-діяльнісний, суб’єктно-поведінковий 
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та суб’єктно-ціннісний характер. Це означає, що 
має враховуватися суб’єктна сфера стратегіч-
ного планування і воно має передбачати суб’єк-
тну невизначеність та мінливість. На практиці 
це означає необхідність альтернативного про-
ектування, індикативних планів, процедур кори-
гування, а також багаторівневу та різнострук-
турну основу самого стратегічного плану.

По-друге, модель має відображати двосто-
ронній характер процесу стратегічного плану-
вання, що поєднує реалізацію стратегії органів 
публічного управління з відповідними норма-
тивними та цільовими орієнтирами, а також роз-
виток самоврядного потенціалу на рівні регіону 
та закладів ПТО зі специфічними цілями та соці-
окультурним середовищем. На практиці йдеться 
про суб’єкт-об’єктну взаємодію у певному серед-
овищі як основу моделі стратегічного плануван-
ня розвитку регіональної системи ПТО.

По-третє, стратегічне планування у сфері 
ПТО має поєднувати забезпечення ефектив-
ності функціонування системи та максимізува-
ти потенціал її інноваційного розвитку з пріори-
тетністю останнього, відповідно саме інновації 
та механізми їх здійснення мають бути основою 
моделі досліджуваного об’єкта. На практиці це 
означає, що модель має відображати підпо-
рядкування завдань стратегічного планування 
цілям розвитку та системної модернізації галузі.

По-четверте, особливості системи ПТО як 
поліструктурної сфери впливають на такий вимір 
стратегічного планування, як визначення ефек-
тивності діяльності. Мають бути поєднані тради-
ційні підходи до такого визначення та особливос-
ті функціонування та розвитку досліджуваного 
об’єкта. Практичною репрезентацією цієї наста-
нови є моделювання стратегічного планування 
розвитку регіональної системи ПТО у вигляді 
гнучкої та варіабельної структури з конкретизую-
чим комплкесом емпіричних показників реаліза-
ції стратегічних цілей розвитку.

По-п’яте, євроінтеграційна перспектива орі-
єнтує стратегічне планування розвитку регіо-
нальної системи ПТО на якісні показники, зміни 
галузі комплексного характеру та переорієнта-
цію на навколишнє середовище і споживачів 
освітніх послуг. Відповідно в основі цілепокла-
дання стратегічного планування мають бути 
насамперед інноваційні якісні характеристики, 
репрезентовані у вигляді конкретних показни-
ків. Для практичного процесу управління це 
означає необхідність застосовувати моделі 
сценарного характеру у процесі стратегічного 

планування, що дає можливість прогнозуван-
ня та проектування різних якісних станів регі-
ональної системи ПТО, тим самим мінімізуючи 
стратегічні невизначеності.

Процес моделювання стратегічного плану-
вання розвитком регіональної системи ПТО 
як форми публічно-управлінської діяльності 
визначається специфічною технологією, систе-
мостворюючими факторами якої є управлінські 
зв’язки та взаємовідносини. Відповідно публіч-
но-управлінська модель стратегічного плану-
вання, вважає вітчизняна дослідниця І. Коло-
совська, поєднує характеристики теоретичного 
узагальнення, опису системної основи прийнят-
тя управлінського рішення, практичної програ-
ми дій нормативно-інституційного характеру, 
механізму публічно-управлінського впливу, 
інструмента реалізації публічно-управлінських 
процесів тощо [7, с. 60]. 

Моделювання є найбільш адекватною фор-
мою представлення стратегічного плануван-
ня розвитку сфери ПТО у силу спорідненості 
даних управлінських феноменів. Вони обидва 
виступають у якості принципів та функцій,  
а також виокремлених системних управ-
лінських утворень з власною структурою.  
Це полегшує представлення стратегічного пла-
нування розвитку системи ПТО у вигляді ідеалі-
зованої моделі з використанням її різноманітних 
форм – структурно-системної, процесно-функ-
ціональної, програмно-цільової. У межах такої 
ідеальної моделі найбільш чітко проявляється 
взаємозв’язок складових стратегічного управ-
ління галуззю, інтегруючі їх чинники та спосо-
би оптимізації внутрішньо- і зовнішньосистем-
них зв’язків. Складовими моделі стратегічного 
планування виступають основні його елементи, 
такі як мета, засади, зміст, структура, механіз-
ми, форми реалізації, технологічні інструменти 
тощо. Моделювання дозволяє зрозуміти і роль 
кожного з цих елементів у забезпеченні успіш-
ного розвитку системи ПТО. Тому стратегічне 
планування само по собі є формою реалізації 
загальних засад моделювання у системі ПТО.

У концептуальному плані при характеристи-
ці моделювання як інструментарію публічного 
управління йдеться про реалізацію загальних 
принципів управління стосовно побудови сис-
тем, функцій, методів стратегічного плануван-
ня. При цьому реалізуються такі принципи як 
системність; цілеспрямованість та забезпечен-
ня підпорядкованості стратегічних планів меті 
і завданням розвитку системи ПТО; ієрархічна 
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взаємообумовленість та узгодженість стратегіч-
ного планування; реальність цілей та ефектив-
ність інструментарію їх виконання; конкретність 
відображення у стратегічних планах реального 
об’єкта та процесів його розвитку; інформацій-
на визначеність та забезпеченість стратегічного 
планування; прогностичність стратегічних пла-
нів та передбачення наслідків розвитку системи 
ПТО; наявність зворотний зв’язку та ефектив-
ного моніторингу процесу реалізації стратегіч-
них планів; функціональна, логічна, процесу-
альна структуризація процесу стратегічного 
планування.

В інструментальному вимірі моделювання 
процесу стратегічного планування розвитку сфе-
ри ПТО дає можливість сформулювати вимоги 
до стратегічного плану, методику формуван-
ня послідовності дій, технологічні процедури 
та засоби розробки стратегічних планів, органі-
заційні форми здійснення стратегічного плану-
вання з взаємодією всіх суб’єктів цього процесу. 
Інструментальний вимір системного моделюван-
ня, на думку вітчизняного фахівця Я. Бережного, 
дає можливість реалізувати у процесі стратегіч-
ного планування такі засади публічного управ-
ління як вибір оптимальних структури, обсягу 
та методів розробки стратегічного плану; про-
порційність та комплексність складових стра-
тегічного планування; поєднання циклічності 
та безперервності в узгодженості стратегічного 
та оперативного планування; ієрархічна залеж-
ність складових та послідовність процесу стра-
тегічного планування тощо [1, с. 11].

На нашу думку, найбільш плідною слід вва-
жати технологічну модель комплексного стра-
тегічного планування розвитку регіональної 
системи ПТО, в основі якої знаходиться прин-
цип побудови від абстрактного до конкретного, 
тобто обгрунтування цілей стратегії та її визна-
чення з подальшою конкретизацією основних 
напрямів реалізації та наступної їх декомпо-
зиції з конкретизацією щодо заходів та проек-
тів. Стратегічний план має поєднувати у межах 
єдиного процесу цілепокладання та інструмен-
тарію реалізації цілей усі наявні перспективні 
плани та проекти, забезпечуючи інтегрування 
як управлінських функцій, так і діяльності усіх 
складових регіональної системи ПТО та заці-
кавлених у її діяльності суб’єктів.

Поєднуючи різноманітні дії та процеси, стра-
тегічне планування розвитку регіональної сис-
теми ПТО представляє собою певну процесу-
альну систематизовану цілісність, елементи 

якої якісно (цілями) та інструментально взаємо-
пов’язані. Ця цілісність репрезентована норма-
тивно-регулюючим документом, на основі якого 
здійснюється стратегічне планування розвит-
ком галузі. Модель стратегічного планування 
розвитку регіональної системи ПТО включає 
обгрунтоване розкриття основних складових 
даного процесу розвитку та аспектного управ-
ління ним, редуковані до конкретних обєктів 
планування та управління, організації діяль-
ності, систематичного моніторину та контролю 
і коригуючого аналізу.

Модель стратегічного планування має 
обгрунтовану структуру, яка, на думку вітчизня-
ного дослідника Ю.Івашківа, випливає з функ-
цій стратегічного управління з боку органів 
державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, конкретизованих у нормативно-концепту-
альних документах та реальній управлінській 
практиці [6, с. 7]. Структурні складові даної 
моделі прив’язані до вирішення взаємопов’яза-
них завдань у межах єдиної системи цілей роз-
витку регіональної системи ПТО, проте мають 
свій специфічний зміст діяльності, власні фор-
ми та інструментарій їх досягнення. Структур-
но-функціональна та цілепокладальна визна-
ченість процесу стратегічного планування 
репрезентується у змісті його результативної 
частини, яка має включати:

– об’єктно-управлінську визначеність регі-
ональної системи ПТО у контексті реалізації 
власних інтенцій розвитку та впливу на цей 
процес з боку регіональної системи публічно-
го управління у контексті відповідних концеп-
туально-нормативних документів та стратегії 
розвитку регіону і загальнодержавної стратегії 
розвитку галузі;

– цілепокладальну складову з визначенням 
стратегічної мети і конкретизуючих напрямів 
їх досягнення для різних підсистем у контексті 
наявної організаційної та управлінської складо-
вої розвитку регіональної системи ПТО;

– конкретизацію завдань стратегії розвитку 
та інструментарію їх вирішення з врахуванням 
специфіки функцій та взаємозв’язку складо-
вих регіональної системи ПТО та їх інтеграції 
у межах підсистеми управління її розвитком, 
що дозволяє поєднати завдання з субєктами їх 
виконання та етапами досягнення поставлених 
цілей. Дана складова стратегічного плану є під-
ставою для планування власної роботи з реалі-
зації його стратегічних цілей для кожної ланки 
регіональної системи ПТО, і має забезпечити 



Серія: Публічне управління і адміністрування, 2022 р., № 2 (76)

49

інтегрованість зусиль на оперативному рівні 
для уникнення як стратегічних лакун у плану-
ванні, так і дублюванню заходів різних суб’єктів;

– узгодження компоновки процесу вирішен-
ня завдань стратегічного плану з програму-
ванням адекватних йому організаційних форм 
роботи у відповідних структурах регіональної 
системи ПТО, проектуванням системи комуні-
кацій та координації їх діяльності у межах єди-
ної організаційно-управлінської системи;

– суб’єктний вимір стратегічного плану 
(кадровий, мотиваційний, особистісно-комуні-
каційний), який забезпечує ефективність робо-
ти з його виконання на особистісному рівні за 
рахунок професіоналізму, ефективної міжосо-
бистісної комунікації та мотивації й активності 
усіх суб’єктів регіональної системи ПТО.

Слід також говорити про системну публіч-
но-управлінську визначеність моделювання 
процесу стратегічного планування розвитку 
регіональної системи ПТО. Ми згодні з вітчиз-
няним дослідником С.Володарцем, який вва-
жає, що вказана визначеність полягає у впливі 
на цей процес таких чинників як державна полі-
тика і стратегія у цій сфері та її репрезентація 
у вигляді регіональної публічно-управлінської 
стратегії розвитку освіти загалом та професій-
но-технічної освіти зокрема [3, с. 157]. Саме 
вони формують системостворюючий управлін-
ський контекс стратегічного планування розвит-
ку регіональної системи ПТО, зокрема, визна-
чаючи його цілепокладальний вимір та основи 
розробки цільових програм галузевого розвитку. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, систем-
но-модельний підхід забезпечує комплексність 
та цілісність стратегічного планування, оскільки 
дозволяє визначити єдину модельну конструк-
цію у вигляді сукупності взаємодіючих моделей 
діяльності, управління, та комунікації, інтегро-
ваних на кількох рівнях – цілепокладання, орга-
нізації, інструментального забезпечення тощо. 
Це полегшує представлення стратегічного пла-
нування розвитку системи ПТО у вигляді ідеалі-
зованої моделі з використанням її різноманітних 
форм – структурно-системної, процесно-функціо-
нальної, програмно-цільової. Публічно-управлін-

ська визначеність моделювання процесу страте-
гічного планування розвитку регіональної системи 
ПТО полягає у впливі на цей процес таких чин-
ників як державна політика і стратегія у цій сфері 
та її репрезентація у вигляді регіональної публіч-
но-управлінської стратегії розвитку освіти зага-
лом та професійно-технічної освіти зокрема. 
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Kravchenko L. A. System-model approach to strategic planning of vocational education 
system development in the region

The study is devoted to the analysis of the use of system modeling to optimize the strategic plan-
ning of the regional VET system as the most adequate mechanism for adapting its management to 
the needs and trends of society and consumers of educational services. The application of a sys-
tem-model approach is necessary first of all for strategic planning of innovative development of the 
regional VET system. An effective model of strategic planning enables the system of public manage-
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ment of sectoral development to use all its innovative potential, including the application of modern 
models of public management, such as management and marketing. The system-model approach 
ensures the complexity and integrity of strategic planning, as it allows to define a single model 
structure in the form of a set of interacting models of activity, management, and communication, 
integrated at several levels – goal setting, organization, tooling and more. The process of modeling 
strategic planning for the development of the regional VET system as a form of public administration 
is determined by a specific technology, the system-creating factors of which are management links 
and relationships. The components of the model of strategic planning are its main elements, such 
as purpose, principles, content, structure, mechanisms, forms of implementation, technological tools 
and more. Modeling allows us to understand the role of each of these elements in ensuring the suc-
cessful development of the VET system. The strategic plan should combine all existing long-term 
plans and projects within a single goal-setting process and goal-setting tools, ensuring the integra-
tion of both management functions and activities of all components of the regional VET system and 
stakeholders. An integrating factor is the The study is devoted to the analysis of the use of system 
modeling to optimize the strategic planning of the regional VET system as the most adequate mech-
anism for adapting its management to the needs and trends of society and consumers of educational 
services. The application of a system-model approach is necessary first of all for strategic planning  
of innovative development of the regional VET system. An effective model of strategic planning 
enables the system of public management of sectoral development to use all its innovative poten-
tial, including the application of modern models of public management, such as management and 
marketing. The system-model approach ensures the complexity and integrity of strategic planning, 
as it allows to define a single model structure in the form of a set of interacting models of activity, 
management, and communication, integrated at several levels – goal setting, organization, tooling 
and more. The process of modeling strategic planning for the development of the regional VET sys-
tem as a form of public administration is determined by a specific technology, the system-creating 
factors of which are management links and relationships. The components of the model of strate-
gic planning are its main elements, such as purpose, principles, content, structure, mechanisms, 
forms of implementation, technological tools and more. Modeling allows us to understand the role 
of each of these elements in ensuring the successful development of the VET system. The strategic 
plan should combine all existing long-term plans and projects within a single goal-setting process 
and goal-setting tools, ensuring the integration of both management functions and activities of all 
components of the regional VET system and stakeholders. An integrating factor is the systemic pub-
lic-administrative certainty of modeling the process of strategic planning for the development of the 
regional VET system.

Key words: modeling, system, public administration, strategy, vocational education.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УРБАНІЗАЦІЇ  
В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ВЛАДНИХ ВІДНОСИН 
Використання структурно-функціонального підходу у розгляді даної теми дозволи-

ло виділити низку особливостей та свої унікальні характеристики сьогоднішніх процесів 
урбанізації. Предметом дослідження є розвиток та поява “розумних міст”. Новизна статті 
полягає у тому,що приділяється вагома увага кластерному принципу управління районами 
міста,як першим кроком на шляху до “розумного міста”.

Автор бачить по-новому, більш розширено зміст поняття урбанізація, визначає, 
що є рушійною силою урбанізації в епоху глобалізації, трансформації та цифровізації суспіль-
ства. Описані функціональні характеристики при конструюванні урбанізованої систе-
ми, також акцентується увага на врахуванні послідовності процесу урбанізації. Пандемія 
COVID-19 стала фактором ,який пере форматував знання про проблему стійких та жит-
тєдіяльних міст і автор статті пропонує концептуальний підхід, в якому місто набуває 
категоріального характеру і включається до наукового контексту суспільно-владних відно-
син в умовах урбанізації.

Висвітлено особливості передумов, які, на наш погляд, характеризують суспільно- 
владні відносини в умовах урбанізації. Стисло описані функціональні характеристики при 
конструюванні урбанізованої системи. На цій основі виникає підґрунтя елімінації міста як 
базового суб’єкта в розрізі суспільно-політичних трансформацій, а також перетворення 
громадянина на користувача (підміна ідеології міста та перетворення його на товар). 

Зроблено висновки щодо розуміння поняття урбанізація в контексті суспільно-владних 
відносин, щодо пошуків способів мінімалізації негативного впливу, а також опорних точок 
виявлення ефективних дій владних суб’єктів на урбанізованих територіях. Так як в основі 
урбанізації лежать ринкові відносини, то все це пов’язано насамперед із процесами погли-
блення спеціалізації трудової діяльності, зростанням промислового сектору економіки, кон-
центрацією та застосуванням населення у міському просторі.

Ключові слова: урбанізація, відкрите місто, регіон, кластер, “розумне місто”, цифровізація.
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Постановка проблеми. Сучасна реальність – 
складне переплетення інтеграційних та трансфор-
маційних процесів, які разом призводять до погли-
блення неоднорідності та створюють підґрунтя для 
виникнення абсолютно нової моделі світу, нової 
суспільно-історичної конструкції з індивідуальною 
та суспільною свідомістю. Урбанізаційні проце-
си посилюють архітектоніку унікальних суспіль-
но-владних відносин. Саме міста детермінують 
інтерес до нових публічних інструментів управлін-
ня урбанізованими територіями, що базуються на 
нових інформаційних технологіях: відкрите місто, 
регіон, країна, аутсорсинг, електронний уряд та ін. 
Передумовами цього можна назвати недостат-
ність підготовки суб’єктів управління, інерційність 
процесів трансформації традиційної системи 

управління, нерозвиненість нормативно-правової 
бази моделі управління містом.

Підвищення мобільності людського та інвес-
тиційного капіталів, стирання адміністратив-
но-територіальних кордонів міст та розвиток 
загальносвітових ринків товару, капіталу та пра-
ці залучають регіони та міста до глобальної кон-
куренції за інвестиційні та людські ресурси.

На наш погляд, ця тенденція має не тіль-
ки онтологічний, а й гносеологічний характер 
і проявляється у набутті містами такої якості, 
як суб’єктність, – здібність своїми економічними 
та організаційно-управлінськими діями пред-
ставляти себе як територіально життєдіяльну 
одиницю, суспільно-публічний суб’єкт зі своїми 
економіко-географічними інтересами. 
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Аналіз досліджень і публікацій. У рамках 
філософського знання склалися два основні 
підходи щодо урбанізації: один сходить до ідей 
Ш. Монтеск’є, який вважає міський спосіб жит-
тя найвищим рівнем розвитку цивілізації; інший 
представлений позицією Ж.-Ж. Руссо, що нега-
тивно оцінює розвиток міст, які, на його дум-
ку, є суто штучними утвореннями, втіленням 
“бездушної машинної цивілізації”. З погляду 
М. Вебера, в основі урбанізації лежать ринкові 
відносини, які ініціюють розвиток міст як госпо-
дарських корпорацій. У рамках цього підходу 
урбанізація пов’язана насамперед із процесами 
поглиблення спеціалізації трудової діяльності, 
зростанням промислового сектору економіки, 
концентрацією та зонуванням населення у місь-
кому просторі.

Мета статті полягає у розробці сучасних 
наукових засад дослідження та у розгляді спе-
цифіки процесів урбанізації, що відображають 
динаміку відносин у системі суспільно-владних 
відносин.

Виклад основного матеріалу. Урбаніза-
ція – це поступова зміна місця проживання 
людського населення із сільської місцевості до 
міських районів у поєднанні із загальним зрос-
танням та розвитком міських поселень, зрос-
танням частки міського населення, поширен-
ням міського способу життя у певному регіоні, 
країні, світі [5].

Вчені виділяють два підходи до визначення 
етапів розвитку урбанізації у світі. Відповідно до 
першого підходу, процес урбанізації пройшов 
глобальні дві фази свого становлення [2]: 

– 1-а фаза: в цей період спостерігалися час-
ті переміщення сільського населення в малі 
та великі міста, на карті з’являлися все нові 
і нові міста, навколо значних міст стали форму-
ватися агломерації – відбувалася концентрація 
ресурсів найближчих міст (економічні, культур-
ні, інноваційні, інвестиційні);

– 2-а фаза: місто стає унікальною та окре-
мою категорією у свідомості населення – виді-
ляється окрема культура проживання у містах, 
з’являються різні міські стилі та традиції, місто 
переходить у самостійну категорію “бренд” 
(формується імідж міста, що висвітлюється 
у ЗМІ, обростає легендами та передається межі 
міста (преса, радіо, телебачення), також з’яв-
ляються рейтинги міст за різними категоріями 
порівняння.

У нашому розумінні під урбанізацією варто 
розуміти:

– процес розвитку та збільшення кількості 
міських форм розселення в країні;

– зростання значення урбанізованих терито-
рій в різних сферах суспільства;

– диференціацію територій.
Сьогоднішні процеси урбанізації мають низку 

особливостей та свої унікальні характеристики, 
що виділяють їх в окремий етап свого розвитку. 

По-перше, міста, які є магнітом для пересе-
лення, вже перестали бути «точковими міста-
ми» – як правило, це мережа міст, які утворюють 
певні агломерації. Можна виділити «головне» 
місто, а також міста, що входять до складу 
агломераційних утворень, і сільські поселення, 
які є придатком для життєзабезпечення продо-
вольчими ресурсами всю агломерацію. 

По-друге, сьогоднішні процеси урбанізації 
характеризуються активною динамікою тран-
сформації міських просторів – відбувається 
скорочення чисельності жителів малих міст, що 
загрожує зникненням їх з карти нашої країни, 
як це сьогодні спостерігається з селами, крім 
цього багато міст повністю змінили свою інфра-
структуру та мету свого значення.

З цього випливає очевидний висновок,  
що розвиток продуктивних сил, технічний 
та соціальний прогрес якраз і є рушійною силою 
урбанізації в епоху глобалізації, трансформації 
та цифровізації суспільства.

При конструюванні урбанізованої системи 
важливо оцінювати такі функціональні характе-
ристики: 

– економічний (інвестиційний) ефект при 
будівництві та функціонуванні (експлуатаційний); 

– соціальний ефект (покращення умов роз-
селення населення та систем всеохоплюючого 
обслуговування); 

– екологічний ефект (оздоровлення довкілля 
та підтримка природного середовища); 

– містобудівний та архітектурний ефект 
(обґрунтований вибір території та структури 
розміщення селітебних, виробничих, рекреацій-
них зон з урахуванням ландшафтних, компози-
ційних та інших факторів); 

– інформаційний ефект створення великої 
бази інформаційних ресурсів для багатофак-
торного аналізу різних проблем та аспектів 
територіального планування району чи міста 
у процесі адаптивного проектування; 

– психологічний ефект (усвідомлений «пси-
хологічний бар’єр» до зміни історично сформо-
ваних планувальних рішень, що істотно вплива-
ють на умови проживання населення, а також 
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архітектурних споруд, що спотворюють есте-
тичний вигляд містобудівного середовища; 

– попереджувальний та захисний ефект 
стійкості урбанізованої системи при природних 
катаклізмах та інших екстремальних негатив-
них ситуаціях.

Інтеграція розвитку мегаполісів у загаль-
ний тренд цифровізації призводить до розвит-
ку та появи «розумних» міст, які є сукупністю 
замкнутих систем, спрямованих на життєзабез-
печення міста, яке неможливо досягти без вико-
ристання цифрових та інноваційних технологій.

Проте варто зазначити передумови, котрі 
є якісною характеристикою цього феномена. 
Серед таких передумов варто виділити низку 
очевидних, які, на наш погляд, характеризують 
суспільно-владні відносини в умовах урбанізації. 
По-перше, зростання адміністративно-публіч-
ної функції великих міст та міських агломерацій 
з одночасним розвитком нових форм публічно-
го управління ними [3, c. 285–286]. По-друге, 
формування унікальних архітектур організації 
публічної влади та систем управління. По-третє, 
активне залучення жителів до системи партиси-
пативного управління суспільством. Як зазнача-
ють європейські дослідники, «сучасні глобальні 
рухи тісно пов’язані з політичною та економіч-
ною автономією міст, відмовою від державної 
підтримки». По-четверте, зміцнення ролі міст 
як домінуючих економічних центрів у структурі 
регіональної та світової економіки [1, c. 128]. 
Саме у великих містах розвиваються тран-
спортні хаби та логістичні центри (Лондон, Лос 
Анджелес, Атланта, Франкфурт, Болонья та ін.). 
По-п’яте, формування нової міської політичної 
ідентичності, що базується на особливих урбані-
заційних цінностях ущільненого проживання. Це 
цінності демократії та партисипативного міського 
управління, цінності ліберальної ідеології, утвер-
дження прав і свобод людини, громадянського 
миру та злагоди, непохитність її демократичної 
основи, усвідомлення себе органічною частиною 
суспільної спільноти та ін. [4, с. 374]. По-шосте, 
генерація безпечного середовища проживання 
(наприклад, стимулювання та зняття обмежень 
на активне пересування людей, при цьому сере-
довище повинне відповідати комплексним вимо-
гам до параметрів комфорту як для фізичного, 
так і для психічного здоров’я). 

Як наголошує Магнуссон: «Побачити полі-
тичне крізь місто – означає помітити, як різнома-
нітність стимулює самоорганізацію та самовря-
дування, породжує політику всередині та між 

органами влади. З цієї точки зору, місто не є ні 
високим, ні низьким, а, навпаки, є формою полі-
тичної, що охоплює держави та імперії, як і все 
інше» [6, c. 1565]. 

Варто погодитись із підходом дослідника, 
особливо це стосується подій в умовах корона-
кризи, оскільки місто – найчутливіший індикатор 
змін, і йому стає все важче керувати ланками сус-
пільно-владних інституцій. Раціональним інстру-
ментом досягнення стійкої саморегуляції міського 
простору та першим кроком на шляху до «розум-
ного міста» може стати кластерний принцип 
управління районами міста, до яких слід віднести 
поєднання промислово-житлових зон.

Загальний підхід до кластеризації базуєть-
ся на визнанні кластера ефективною одиницею, 
що сприяє синергії позитивних результатів, які 
ініціюються інноваційними процесами. Промис-
лово-житловий кластер – це сукупність просторо-
во розмежованих функціональних зон міста, що 
мають розвинену інфраструктуру, синергія вза-
ємодії (горизонтальних зв’язків) яких зумовлює 
переважання позитивного впливу на динаміку від-
творення соціо-еколого-економічних умов безпеки 
та комфортності урбанізованого середовища.

Промислово-житловий кластер відповідає 
і фундаментальним принципам формування 
кластерів, і принципам організації урбанізова-
ної території. Їм притаманні такі риси: 

− спільність інтересів (відтворення природ-
ного середовища життєдіяльності); 

− концентрація (просторова сполученість 
об’єктів); 

− взаємодія (набір формальних та нефор-
мальних відносин).

Актуалізоване загостренням питання панде-
мії COVID-19 мало показати алгоритм протидії 
ризикам і загрозам – природним та штучним. 
Пандемія стала фактором, який переформа-
тував знання про проблему стійких та життєді-
яльністних міст, оскільки останнє розглядається 
«метафора змін, а не як опір змінам» [7].

Саме тому варто запропонувати концептуаль-
ний підхід, в якому місто набуває категоріального 
характеру і включається до наукового контексту 
суспільно-владних відносин в умовах урбаніза-
ції, що досліджує і нові міські владні практики,  
а з погляду емпіричної сторони дослідження, 
воно інтерпретується нами в межах концепту 
суспільно-владної архітектоніки реальності.

Ми пропонуємо враховувати послідовні роз-
шифровки процесу урбанізації: міста бачать-
ся (розглядаються) одночасно як економічно 
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заможні (продуктивні міста, конкурентоспро-
можні міста, креативні міста), соціально відпо-
відальні (відкриті міста, зручні для життя міста, 
справедливі міста, комфортні для проживання 
людей похилого віку міста) та екологічно гра-
мотні (ресурсозберігаючі міста, «зелені» еко-
міста, життєстійкі міста). Перехід до цифрових 
технологій і розвиток «розумних» технологій 
додав до характеристик «розумний» вимір як 
нову вимогу нормативності для технологічного 
суспільства. На цій основі варто підкреслити 
що, для того, щоб бути розумним, місто потре-
бує не лише ефективних технологій, а й необ-
хідних трансформацій суспільно-владних відно-
син, взаємодії громадян і створення цінностей.

«Міське суспільство тепер матеріально кон-
струюється як функція мережного інформацій-
ного обміну – точка, що визначається входами 
і виходами» [8]. 

Суб’єкти, які продукують цифровий простір, 
беруть участь в трансформації суспільно-влад-
них відносин, займаючи все більше панівне 
становище у створенні урбанізованих терито-
рій і проектуванні публічних відносин. Таким 
чином, у даній площині проявляється прагнен-
ня інформаційних монополістів вивести себе за 
межі традиційних суспільно-владних відносин, 
у нашому випадку міської політики.

Практичним прикладом актуалізації дано-
го питання є реалізація проекту в прибереж-
ній частині Торонто, де йдеться не просто про 
розумне місто, а побудову міста, за основу яко-
го взята модель смартфона: «Якщо розглядати 
місто як платформу, а дизайн як здатність людей 
швидко її змінювати, точно так, як ми налашто-
вуємо свої смартфони, то можна зробити місто 
більш автентичним, тому що воно не відобра-
жатиме лише центральний план», а швидко 
трансформуватиметься в залежності від потреб 
мешканців [9]. Разом з цим слід звернути увагу, 
що це не просто перетворення гнучкого суспіль-
ного організму до технологічного продукту типу 
смартфона, а фактично підміна демократичних 
процесів корпоративним управлінням [9]. 

Пропонований підхід наголошує, що однією 
з основних ознак цифровізації процесів урба-
нізації, є те, що практично ми стоїмо на порозі 
реалізації тоталітарної кіберутопії. На цій основі 
виникає підґрунтя елімінації міста як базового 
суб’єкта в розрізі суспільно-політичних тран-
сформацій, а також перетворення громадянина 
на користувача (підміна ідеології міста та пере-
творення його на товар). 

Тому вважаємо за потрібне наголосити на 
важливість створення кластера, яка проявляєть-
ся в єдності екологічної та промислової політики, 
у необхідності поєднання зусиль у стримуванні 
процесів деградації біосфери та підвищення 
комфортності урбанізованих територій. Кластер, 
на нашу думку, може бути ефективним інстру-
ментом узгодження суперечливих індивідуаль-
них та суспільнозначущих інтересів.

Перспективи дослідження. Концептуаліза-
ція процесів урбанізації, як трендів цивілізацій-
ного розвитку, становить науковий та практичний 
інтерес у зв’язку з необхідністю вирішення питань 
забезпечення актуальних та конкретно орієнтова-
них побудованих суспільно-владних. У цьому пла-
ні подальше дослідження цієї тематики пов’язане 
з пошуком способів мінімізації негативного впливу, 
а також опорних точок виявлення ефективних дій 
владних суб’єктів на урбанізованих територіях.

Висновки. У нашому баченні під урбанізацією 
в розрізі суспільно-владних відносин варто розумі-
ти процеси концентрації публічної влади у містах 
з одночасним зростанням їх впливу у системі 
публічної влади, що визначаються формуванням 
нової міської публічної ідентичності та особливої 
міської політичної еліти. Так як в основі урбаніза-
ції лежать ринкові відносини, то все це пов’язано 
насамперед із процесами поглиблення спеціалі-
зації трудової діяльності, зростанням промисло-
вого сектору економіки, концентрацією та засто-
суванням населення у міському просторі.
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Marusenko A. V. Conceptualization of urbanization processes in the context of society-
government relations

The use of the structural-functional approach in the consideration of this topic made it possible 
to highlight a number of features and their unique characteristics of today’s urbanization processes. 
The subject of the study is the development and emergence of "smart cities". The novelty of the 
article lies in the fact that considerable attention is paid to the cluster principle of city district manage-
ment, as the first step on the way to a "smart city".

The author sees the concept of urbanization in a new, more expanded way, defines what is the 
driving force of urbanization in the era of globalization, transformation and digitization of society. 
Functional characteristics during the construction of an urbanized system are described, attention 
is also focused on taking into account the sequence of the urbanization process. The COVID-19 
pandemic became a factor that reformatted knowledge about the problem of sustainable and viable 
cities, and the author of the article offers a conceptual approach in which the city acquires a cate-
gorical character and is included in the scientific context of public-power relations in the conditions 
of urbanization.

The peculiarities of the prerequisites, which, in our opinion, characterize public-power relations 
in the conditions of urbanization are highlighted. Briefly described functional characteristics in the 
construction of an urbanized system. On this basis, the basis for the elimination of the city as a basic 
subject in terms of socio-political transformations, as well as the transformation of a citizen into  
a user (replacing the ideology of the city and turning it into a commodity) arises.

Conclusions have been made regarding the understanding of the concept of urbanization in the 
context of public-authority relations, regarding the search for ways to minimize the negative impact, 
as well as reference points for identifying the effective actions of authorities in urbanized territo-
ries. Since urbanization is based on market relations, all this is primarily related to the processes  
of deepening the specialization of labor activity, the growth of the industrial sector of the economy, 
the concentration and application of the population in the urban space.

Key words: urbanization, open city, region, cluster, "smart city", digitalization.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ  
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
ТА СУДДІВСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ  
ДО ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ 
З СУБ’ЄКТАМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ
У статті втілено авторське бачення щодо проблематики взаємодії суб’єктів законо-

давчої ініціативи з органами державної влади та суддівського врядування в Україні. Запро-
поновано перейти від річного планування законопроектної роботи Верховної Ради України 
на наступний календарний рік до середньострокового, наприклад, плану на 5 років. Задля 
кращого організаційно-правового забезпечення діяльності органів державної влади та суд-
дівського врядування в Україні розглянуто питання лобізму ними законопроектів. Висвіт-
лено такий фактор демократичності суспільства та в той же час фактор поліпшення 
якості результатів законотворчого процесу як відкритість законотворчого процесу. Най-
більш пріоритетним інноваційним напрямом організаційно-правового забезпечення взаємо-
дії суб’єктів законодавчої ініціативи з органами державної влади та суддівського врядування 
в Україні визнано розвиток інструментів електронної демократії. Охарактеризовано роз-
виток цифровізації взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи з органами державної влади 
та суддівського врядування в Україні через наведення конкретних пунктів такої цифровіза-
ції. Зазначено якими повинні бути результати цифровізації взаємодії суб’єктів законодав-
чої ініціативи з органами державної влади та суддівського врядування в Україні, зокрема, 
забезпечення взаємодії між законодавчою, виконавчою та судовою владами України у законо-
творчому процесі, прозорості такої взаємодії та її відповідності європейським принципам; 
збільшення кількості фахівців з боку суб’єктів законодавчої ініціативи у законотворчому 
процесі за рахунок зацікавлених представників органів державної влади та суддівського вря-
дування в Україні, що взаємодіють онлайн; забезпечення доступності впливу суспільства на 
законотворчий процес в онлайн-режимі тощо.

Ключові слова: органи державної влади, суддівське врядування, взаємодія, законодавча 
ініціатива.

Постановка проблеми. Наслідком об’єд-
нання зусиль законодавчої і виконавчої влади 
має стати поліпшення процесу підготовки і при-
йняття законів. Прийняття недостатньо якісних 
законів з суттєвими прогалинами та положення-
ми, котрі суперечать один одному вимагає кон-
солідації зусиль у законотворчості.

Ефективність законодавчого процесу знижу-
ється через те, що він здійснюється у відриві 
від майбутніх виконавців норм, нагальних інте-

ресів і запитів суспільства. Невпорядкованість 
та неузгоджена внутрішня система законодав-
ства України також не мали б такого негативного 
впливу на суспільні відносини у разі врахування 
потреб та досвіду органів державної влади, що 
виконують це законодавство, та залучення їх до 
законодавчого процесу.

Тому актуальним є дослідження можливо-
стей взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи 
з органами державної влади та суддівського 
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врядування в Україні задля забезпечення участі 
зацікавлених представників у законотворчому 
процесі та побудови системи зворотного зв’язку 
з фаховим співтовариством, а відтак, і покра-
щення якості законодавчого процесу та законо-
давства загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти діяльності суб’єктів законодав-
чої ініціативи й участі органів державної влади 
та суддівського врядування у законотворчих 
процесах висвітлювалися в наукових працях 
багатьох вчених. Зокрема, інституціональ-
но-правові аспекти нормотворчості досліджува-
ли такі вчені, як: О. В. Богачова, І. Л. Бородін, 
О. Л. Копиленко, О. В. Павлишин, В. І. Риндюк, 
А. Ю. Сидоренко, Т. О. Стадниченко, В. П. Пла-
вича, О. А. Шевчук та ін. Однак ґрунтовного 
дослідження питання залучення представників 
органів державної влади та суддівського вряду-
вання в Україні до законодавчого процесу при їх 
взаємодії з суб’єктами законодавчої ініціативи 
в Україні не здійснювалися.

Метою цієї роботи є аналіз існуючих нау-
кових точок зору та формулювання авторської 
позиції щодо питання залучення представників 
органів державної влади та суддівського вряду-
вання в Україні до законодавчого процесу при їх 
взаємодії з суб’єктами законодавчої ініціативи.

Виклад основного матеріалу. Статті 
6 та 19 Конституції України зобов’язують орга-
ни державної влади здійснювати свої повнова-
ження у встановлених Конституцією і законами 
України межах [1, ст. 6, 19]. Передача виконавчій 
владі законодавчої функції впливає на принцип 
поділу влади та порушує баланс гілок влади. 
Однак у ст. 93 Конституції України визначено, 
що право законодавчої ініціативи у Верховній 
Раді України належить Президентові України, 
народним депутатам України та Кабінету Міні-
стрів України [1, ст. 93]. Окрім законодавчої 
ініціативи Кабінету Міністрів України у системі 
органів виконавчої влади функціонують і інші 
суб’єкти залучені до законодавчого процесу. 
Йдеться про міністерства та інші централь-
ні органи виконавчої влади, що беруть участь 
у розробці законопроектів та наданні висновків 
щодо проектів законів, які знаходяться на роз-
гляді у Верховній Раді України.

Організаційно-правове забезпечення взає-
модії суб’єктів законодавчої ініціативи з орга-
нами державної влади повинно починатися ще 
на стадії прогнозування законотворчої діяль-
ності. Органи державної влади в процесі сво-

єї діяльності вивчають та аналізують суспільні 
явища та процеси, що дозволяє спрогнозувати 
подальший розвиток суспільних відносин і мож-
ливу необхідність їх правової регламентації. 
Розуміння сьогодення і перспектив розвитку 
суспільних відносин дозволить працювати над 
законопроектами не в режимі «тушіння пожеж», 
а підвищить стабільності законодавства через 
завчасне регулювання.

Комплексний аналіз та використання резуль-
татів наукових досліджень, проведених в орга-
нах державної влади, обґрунтованих наукових 
висновків і прогнозів щодо наслідків урегулю-
вання певних правовідносин покладається 
на законодавця. Водночас зворотній зв’язок 
з органами державної влади та суддівського 
врядування в Україні повинен відбуватися ще 
до моменту виникнення проблем при реалізації 
законів, тобто на стадії планування.

Бачення органами державної влади пріори-
тетних змін у законодавстві має закладатися до 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 
яка затверджується Верховною Радою України. 
Планомірність законотворчого процесу допомо-
гла б координувати діяльність суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, дозволила б налагоди-
ти сталі й надійні форми їх взаємодії в проце-
сі наукового та інформаційного забезпечення 
законотворчої діяльності.

Питання не лише в інформуванні про попе-
редні плани підготовки законопроектів, а й у мож-
ливості завчасно виразити своє бачення на ті чи 
інші проекти законів органами державної влади. 
Наразі прийняття постанови Верховної Ради 
України про план законопроектної роботи Вер-
ховної Ради України на наступний календарний 
рік є, по суті, планом дій Верховної Ради України. 
Вважаємо доцільним перейти з річного плану-
вання до середньострокового, наприклад плану 
на 5 років. Це надасть сталості законодавству, 
дозволить зрозуміти перспективи законодавчого 
врегулювання певних суспільних відносин в дер-
жаві, а також можливість залучити завчасно 
зацікавлених суб’єктів до законодавчого проце-
су. Розрізнені, неузгоджені, суперечливі правові 
норми законодавства України обумовлені й від-
сутністю довгострокових, скоординованих пла-
нів розвитку законодавства.

Створення комісії Верховної Ради України 
з координації законотворчої діяльності допо-
може сформувати цей документ та сприятиме 
здійсненню науково обґрунтованого планування 
законотворчого процесу, виявленню прогалин 
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у правовому регулюванні та проблем у застосу-
ванні прийнятих законів.

У Законі України «Про Регламент Верховної 
Ради України» [2] слід передбачити, що законопро-
екти можуть розглядатись парламентом лише за 
умови проведення їх експертизи Кабінетом Міні-
стрів України, причому, якщо законопроект впли-
ває на доходну або видаткову частину Державного 
бюджету і уряд заперечує проти його прийняття, то 
він не повинен розглядатись парламентом.

Досить цікавим є питання включення до 
сфери регулювання законодавством такого 
явища як лобізм. Нині лобізм розглядаєть-
ся більше як небажане і протиправне явище. 
Однак багато законопроектів потребують під-
тримки, яку можуть надавати відповідні органи 
державної влади та суддівського врядування 
в Україні задля кращого організаційно-право-
вого забезпечення їх діяльності. Це сприятиме 
обміну інформацією з органами державної вла-
ди та суддівського врядування в Україні та під-
вищить ефективність прийняття рішень.

Моніторинг чинного законодавства та право-
застосовної практики органами державної влади 
та суддівського врядування в Україні дає їм необ-
хідну інформацію та дозволяє сформувати обґрун-
товане судження про те, в якому напрямі повинен 
рухатися законотворчий процес [3, с. 5, 7, 8, 10].

Відкритість законотворчого процесу є факто-
ром демократичності суспільства та дозволяє 
поліпшити якість результатів законотворчого 
процесу. Попри значні зрушення щодо покра-
щення прозорості роботи як Верховної Ради 
України, так і органів державної влади та суддів-
ського врядування в Україні, у великій кількості 
зацікавлених представників останніх двох від-
сутня можливість систематично ознайомлюва-
тися з важливими проектами законів. Залучен-
ня до законодавчого процесу суттєво зміцнить 
інституційні спроможності органів державної 
влади та суддівського врядування в Україні.

Вбачається, що найбільш пріоритетним 
інноваційним напрямом організаційно-право-
вого забезпечення взаємодії суб’єктів законо-
давчої ініціативи з органами державної влади 
та суддівського врядування в Україні є розви-
ток інструментів електронної демократії. Таким 
інструментом має бути створення онлайн-плат-
форми для взаємодії органів виконавчої влади 
та суддівського врядування в Україні із суб’єкта-
ми законодавчої ініціативи, забезпечення меха-
нізму електронної участі зацікавлених пред-
ставників у законотворчому процесі.

На нашу думку, розвиток цифровізації взає-
модії суб’єктів законодавчої ініціативи з органа-
ми державної влади та суддівського врядуван-
ня в Україні повинен включати:

– цифрову трансформацію законотворчого 
процесу, зокрема й підготовки проектів законів 
України суб’єктами законодавчої ініціативи;

– забезпечення доступу зацікавлених пред-
ставників органів державної влади та суддів-
ського врядування в Україні до якісних та зручних 
цифрових сервісів, пов’язаних із законодавчи-
ми ініціативами;

– швидкий та зручний зв’язок суб’єктів зако-
нодавчої ініціативи із зацікавленими представ-
никами органів державної влади та суддівсько-
го врядування в Україні (месенджери тощо);

– розвиток і розширення мережі зацікавле-
них суб’єктів (зацікавлених представників орга-
нів державної влади та суддівського врядуван-
ня в Україні), що входять до груп з підготовки 
законопроектів, котрі модеруються суб’єктами 
законодавчої ініціативи;

– запровадження системи моніторингу та оцін-
ки якості взаємодії суб’єктів законодавчої ініціати-
ви з зацікавленими представниками органів дер-
жавної влади та суддівського врядування в Україні;

– формування та розвиток базових публічних 
електронних реєстрів зацікавлених представ-
ників органів державної влади та суддівського 
врядування в Україні (за рейтингом ефектив-
ності за врахуванням пропозицій та зауважень), 
їх підтримка та забезпечення надійного захисту 
інформації публічних електронних реєстрів;

– розвиток інструментів електронної демо-
кратії (голосування, рейтинг тощо), зокрема 
створення на базі онлайн-платформ (можливо, 
месенджерів) для взаємодії суб’єктів законо-
давчої ініціативи з зацікавленими представни-
ками органів державної влади та суддівського 
врядування в Україні;

– розвиток механізмів електронної ідентифі-
кації залучених представників органів держав-
ної влади та суддівського врядування в Україні;

– підвищення рівня обізнаності представ-
ників органів державної влади та суддівського 
врядування в Україні про доступність взаємодії 
з суб’єктами законодавчої ініціативи.

Результатом такої цифровізації взаємодії 
суб’єктів законодавчої ініціативи з органами 
державної влади та суддівського врядування 
в Україні повинно стати:

1. Забезпечення взаємодії між законодав-
чою, виконавчою та судовою владами України 
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у законотворчому процесі, прозорості такої взає-
модії та її відповідності європейським принципам.

2. Збільшення кількості фахівців зі сторони 
суб’єктів законодавчої ініціативи у законотвор-
чому процесі за рахунок зацікавлених представ-
ників органів державної влади та суддівського 
врядування в Україні, що взаємодіють онлайн.

3. Забезпечення доступності впливу суспіль-
ства на законотворчий процес в онлайн-режимі.

4. Розширення партнерства між законодав-
чою, виконавчою та судовою владами України 
у законотворчому процесі, які мають на меті 
впровадження стабільних змін і підходів до зако-
нодавства України.

5. Удосконалення законотворчого процесу 
для забезпечення ефективного виконання зако-
нів і формування державної політики.

6. Посилення ролі і спроможності органів дер-
жавної влади та суддівського врядування в Укра-
їні, які забезпечують якість виконання законів.

7. Оптимізація організаційної структури і про-
цесу взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи 
з органами державної влади й суддівського вря-
дування в Україні та позбавлення їх невластивих 
функцій (проекти законів для отримання заува-
жень та пропозицій часто розписуються на вико-
нання незацікавленим суб’єктам, відтак, і резуль-
тат не той, який очікується. Тому лише зацікавлені 
суб’єкти мають залучатися до взаємодії).

8. Формування кадрових резервів.
9. Підвищення рівня довіри суспільства (пра-

цівників органів державної влади та суддів-
ського врядування в Україні) до законодавців 
та законодавства загалом.

Висновки і пропозиції. У подальшому про-
понується створити онлайн-платформу для вза-
ємодії органів виконавчої влади та суддівського 
врядування в Україні із суб’єктами законодавчої 
ініціативи, забезпечити механізм електронної уча-
сті зацікавлених представників органів виконав-
чої влади та суддівського врядування в Україні, 
у законотворчому процесі та побудувати систему 
зворотного зв’язку з фаховим співтовариством.

Перспективи щодо подальших досліджень 
полягають в розробці нової моделі взаємодії 

суб’єктів законодавчої ініціативи з органами дер-
жавної влади та суддівського врядування в Укра-
їні, розроблення процедури залучення їх зацікав-
лених представників, наукового співтовариства 
та експертних структур до законотворчого про-
цесу, організації систем комунікації онлайн.
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Plaksa V. I. Perspectives for Involving Representatives of State Authorities and Judicial 
Administration in Ukraine into Legislative Process during Their Interaction with the Subjects 
of Legislative Initiative

The author of the article has embodied own vision regarding the issues of interaction of the 
subjects of legislative initiative with state authorities and judicial administration in Ukraine. It has 
been offered to change the annual planning of legislative work of the Verkhovna Rada of Ukraine 
for the next calendar year to medium-term planning, for example, a plan for 5 years. The issue of 
lobbying draft laws by state authorities and judicial administration in Ukraine has been studied in 
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order to improve organizational and legal provision for their activities. The author has highlighted the 
openness of law-making process as a factor of democratic society and, at the same time, a factor  
of improving the quality of the results of law-making process. The development of e-democracy tools 
has been admitted as the most priority innovative direction of organizational and legal provision  
of the interaction of the subjects of legislative initiative with state authorities and judicial adminis-
tration in Ukraine. The development of digitalization of the interaction of the subjects of legislative 
initiative with state authorities and judicial administration in Ukraine has been characterized by spe- 
cifying certain points of such digitalization. The author has indicated the standards for the results  
of the digitalization of the interaction of the subjects of legislative initiative with state authorities  
and judicial administration in Ukraine, in particular, ensuring the interaction between the legisla-
tive, executive and judicial powers of Ukraine in the law-making process, the transparency of such 
interaction and its compliance with European principles; increasing the number of experts from the 
subjects of legislative initiative in the law-making process for account of interested representatives 
of state authorities and judicial administration in Ukraine who interact online; ensuring the availability 
of public impact on the law-making process in the online mode, etc.

Key words: state authorities, judicial administration, interaction, legislative initiative.
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ  
СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ
Встановлено, що комп’ютерні технології продовжують розвиватися, що дає можливість 

більш глибокого вивчення, аналізу і систематизації соціальних фактів, виявлення зв’язків, 
залежностей між соціальними явищами і процесами, формування на основі зібраної інфор-
мації нових знань та розробки заходів щодо управління у публічній сфері, його прогресивним 
розвитком.

Цифровізація кидає виклик суспільним наукам тематично, теоретично та методично. 
Головним завданням є відкриття нових цифрових технологій та інфраструктур як тема-
тичного поля та об’єктів дослідження шляхом дослідження того, як вони розробляються 
та вводяться в дію у взаємодії соціальних і технологічних факторів. Дослідження та відсте-
ження кодування соціальних цінностей на всіх етапах розвитку сучасних комп’ютерних сис-
тем – створення великих і малих архівів даних, розробка алгоритмічних збірок і проектуван-
ня інтерфейсів людина-комп’ютер – є одним із головних завдань для соціальних досліджень. 
У той же час необхідні додаткові дослідження того, як цифрові інфраструктури впрова-
джуються та застосовуються в соціальних контекстах, переговори, що відбуваються, 
сприйняття чи опір, з яким вони стикаються, і як користувачі трансформують технології 
різними способами та використовують їх для інших засобів, ніж призначений.

Досліджено, що цифровізація вимагає переосмислення усталених теорій у соціології та 
соціальних науках у цілому (наприклад, теорій у соціології медіа про механізми фільтрів  
і воротарів, теорій у культурній соціології щодо встановлення культурних переваг, теорій 
демократії щодо конституювання публічної сфери, інтеракціоністських перспектив взає-
модії накази та будівництво суспільства знизу). Крім того, цифровізація вимагає та робить 
можливою розробку нових як якісних, так і кількісних методів та аналітичних інструментів. 

Запропоновано експрес метод оцінювання достовірності соціологічного дослідження  
в публічній сфері систематизований за блоками (блок кваліфікації соціологів, блок реле-
вантності опитування, блок ідентифікації респондентів та блок ефективності). Провів-
ши експрес-оцінювання достовірності соціологічного дослідження в публічній сфер можна 
отримати інформацію чи доцільно використовувати пропоновані дані. 

Ключові слова: діджиталізація, соціологічні дослідження, публічна сфера, цифровізація, 
експрес-оцінка. 

Постановка проблеми. Сьогодні цифрова 
трансформація допомагає шукати інформацію 
в Інтернеті оцифровувати дані, зручно їх збе-
рігати та транслювати; однак цифрова тран-
сформація змінює не тільки якість технологій,  
а й соціальну реальність, структуру суспільства, 
способи соціальних взаємодій, соціальний актор, 
методи дослідження. Чотири проривні техно-
логії – хмарні обчислення, великі дані, штучний 
інтелект, та Інтернет речей – визначають напря-
мок цих змін. Питання це те, як соціологія може 
використовувати ці технології для власних цілей. 
Нові технології відкривають більші можливості 
для створення кореляцій, виявлення прихованих 

закономірностей і прогнозування було можливо 
досі. Таким чином, потрібно науково обґрунто-
вані узгоджені шаблони індивідуальні фактори, 
щоб не бачити причинно-наслідкових зв’язків 
у випадкових збігах.

Метою статті є визначення основних осо-
бливостей діджиталізації процесу соціологічних 
досліджень в публічній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науковому середовищі теоретичні та при-
кладні засади й аспекти предмету досліджен-
ня досить часто привертали увагу вітчизняних 
та закордонних учених різних наукових сфер, 
зокрема Сібла розглядає чотири проривні  
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технології: хмарні обчислення, великі дані, 
штучний інтелект та Інтернет речей, що ведуть 
до нового соціального порядку з радикально 
іншими соціальними відносинами. Експоненці-
альні зміни, за словами професорів Массачу-
сетського технологічного інституту Еріка Бри-
ньольфсона та Ендрю Макфі [3] пов’язані з тим, 
що комп’ютери тепер здатні навчатися; і їх здат-
ність матиме драматичні наслідки для світу. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В даний час сфера 
публічного управління повинні винайти новий 
спосіб взаємодії зі світом та громадянами, що 
змінюється. Сфера публічного управління, при 
використанні хмарних технологій в своїй робо-
ті, може налагодити кращий взаємозв’язок зі 
своїми споживачами і може швидше прослідку-
вати за їхніми потребами, за допомогою соці-
ологічних досліджень, і якісніше задовольнити 
їх. Тому, проблематика діджиталізації процесу 
соціальних досліджень в публічній сфері ще не 
отримала належного теоретико-прикладного 
обґрунтування та дослідження.

Виклад основного матеріалу. Досі соціо- 
логи розуміли цифровізацію та Інтернет як 
засіб цифровізації дані про соціальні факти, що 
полегшило та прискорило обробку, зберігання, 
використання та передачу соціальної інформа-
ції. Справді, це були лише перші кроки до справ-
жніх якісних змін для методів обробки соціаль-
ної інформації, зокрема і у публічній сфері. 
Тепер хмарні обчислення надають доступ до 
спільних апаратних і програмних ресурсів: 
комп’ютерні мережі, сервери, сховища даних, 
програми та інші служби, до яких можна швидко 
отримати доступ та з мінімальними зусиллями 
підготувати та презентувати дані [1]. 

Хмарні провайдери можуть краще і дешевше 
працювати з величезною кількістю серверів і при-
строї зберігання даних у глобальних мережах без-
печних і надійних центрів обробки даних. Публіч-
на хмара дозволяє дослідникам використовувати 
краудсорсинг [4], при цьому великі дані і штучні 
інтелект обіцяє якісно нові можливості.

Перша і очевидна перевага використання від-
повідних хмарних технологій у процесі соціоло-
гічних досліджень в публічній сфері є можливість 
опрацьовувати велику кількість даних, отриманих 
від респондентів, та пошуку кореляційних зв’язків 
[2]. Щоб знайти кореляції, необхідно розробити 
узгоджені закономірності змінних, тобто створити 
шаблони для узагальнення отриманої інформації 
та формування висновків [5; 6]. Сьогодні програмне 

забезпечення може не тільки виявляти емпіричні 
закономірності в даних, але й прогнозувати їх дина-
міку. Тобто, при проведенні соціологічного дослід- 
ження в публічній сфері важливо спрогнозувати 
поведінку респондента для покращення надання 
державних послуг. Коли ми визначити кореляції 
параметрів, ми можемо вплинути на один із пара-
метрів спостерігайте за змінами в іншому або 
намагайтеся порушити кореляцію. Комп’ютер-
ні технології продовжують розвиватися, що дає 
можливість більш глибокого вивчення, аналізу 
і систематизації соціальних фактів, виявлення 
зв’язків, залежностей між соціальними явища-
ми і процесами, формування на основі зібраної 
інформації нових знань та розробки заходів щодо 
управління у публічній сфері, його прогресивним 
розвитком.

Також, важливим етапом соціологічного 
дослідження в публічній сфері є збір інфор-
мації, який також легше проводити за допомо-
гою комп’ютерних технологій. Деякі соціологи 
проводять дослідження, використовуючи дані, 
які вже зібрали інші соціологи. Використан-
ня загальнодоступної інформації відоме як 
вторинний аналіз і найчастіше зустрічається 
в ситуаціях, коли збір нових даних є недоціль-
ним або непотрібним. Соціологи можуть отри-
мувати статистичні дані для аналізу від компа-
ній, наукових установ та урядових установ, щоб 
продовжити власні дослідження чи встановити 
взаємозв’язок з минулим періодом. Або вони 
можуть використовувати історичну чи бібліотеч-
ну інформацію для створення своїх гіпотез.

Джерелами соціологічних досліджень 
можуть бути соціологічні журнали та книги, опи-
тування національних журналів, телебачення 
та «таблоїди» – значно відрізняються за якістю 
пропонованої інформації. Тому під час вивчен-
ня соціології важлива правильна оцінка дослі-
дження. Доступно багато точної інформації, 
але також багато неточної інформації. Погано 
проведені або погано сплановані дослідження 
мають тенденцію підживлювати хибні уявлення 
суспільства про соціальні теми.

Найточнішими джерелами наукової інфор-
мації про соціологію є фахові журнали та періо-
дичні видання. Не тільки професійні дослідники 
та клініцисти вносять більшість матеріалів до 
цих журналів, але й їхні колеги також перегляда-
ють їхні матеріали. Таким чином, якість опублі-
кованих досліджень, як правило, досить висока. 
Серед багатьох провідних соціологічних журна-
лів є Applied Behavioral Science Review, Clinical 
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Sociology Review, Family Life Educator, Family 
Relations, Feminist Studies, Gender and Society, 
The Gerontologist, Humanity and Society, Journal 
of Aging Studies, Journal of Family Violence, Journal 
геронтології, журнал шлюбу та сім’ї, огляд шлюбу 
та сім’ї, практикуючий соціолог, якісна соціологія, 
статеві ролі, сексуальне насильство, соціальна 
політика, практика соціолога та міське життя.

Популярні журнали та телебачення загалом 
не надають точної чи наукової інформації про 
соціологію; скоріше дослідження, про які спо-
чатку повідомлялося в цих ЗМІ, зазвичай є сен-
саційними та/або погано розробленими.

Пропонуємо експрес метод оцінювання досто-
вірності соціологічного дослідження в публічній 
сфері систематизований за блоками (табл. 1).

Провівши експрес-оцінювання достовірності 
соціологічного дослідження в публічній сфер 
можна отримати інформацію чи доцільно вико-
ристовувати дані чи ні. Якщо при проведенні 
експрес-оцінювання переважає сумарна кіль-
кість балів у стовпці «так», то можна стверджу-
вати про достовірність інформації і можливість 
формування власних висновків в публічній сфе-
рі чи продовжувати досліджування. Якщо пере-
важають відповіді у стовпці «ні», то краще не 

використовувати подану інформацію, або звер-
нути увагу на блоки експрес-оцінювання і зро-
зуміти, які з них є важливими для отримання 
інформації.

Висновки і пропозиції. Останнє десятиліття 
характеризується новою хвилею цифровізації, 
яка характеризується такими явищами, як вели-
кі дані, програмне навчання, розумні алгоритми, 
штучний інтелект і передові мережеві рішення. 
«Напівавтономним» цифровим інфраструкту-
рам делегується дедалі більше завдань, відпо-
відальності та автономії в суспільстві, водночас 
вони стають менш непрозорими та прозорими 
для громадськості. Це впливає на соціальне 
життя в багатьох сферах, зокрема в публічній 
сфер: стосунки з державними установами як 
громадяни, так і дослідження державними уста-
новами потреб громадян. В подальшому пла-
нуємо дослідити зв’язок між діджиталізацією 
та процесами соціальних змін в публічній сфері.
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Таблиця 1
Експрес метод оцінювання достовірності соціологічного дослідження в публічній сфер

Ключові питання так ні
Блок кваліфікації соціологів

Чи мають соціологи кваліфікацію для проведення соціологічних досліджень? 
Які в них облікові дані?
Чи пов’язані соціологи з науковою установою, лабораторією чи клінікою?

Блок релевантності опитування
Який метод дослідження використали соціологи? 
Які переваги та недоліки цього методу?
Чи визнають соціологи обмеження, пов’язані з їх конкретним методом(ами)?
Чи використані опитувальники або тести надійні та дійсні?

Блок ідентифікації респондентів
Чи є вибірка гендерно упередженою, чи складається з більшої кількості чоловіків, ніж жінок,  
чи навпаки? 
Вибірка виключно міська чи сільська?
Чи упереджена вибірка іншим чином? 
Чи включає в себе меншини?
Чи роблять соціологи узагальнення щодо більшої кількості населення? 
Якщо так, то наскільки репрезентативною для більшої сукупності є їх вибірка?

Блок ефективності
Якщо дослідження є експериментом, чи є у дослідників контрольна група, яка не піддається  
експериментальним умовам, для порівняння з експериментальною групою?
Чи використовують соціологи найбільш відповідні статистичні тести для аналізу даних, чи вони  
просто коментують те, що здається закономірностями?
Чи висновки, зроблені на основі даних, представлені таким чином, щоб визнати інші можливості?
Чи інші опубліковані дослідження підтверджують або суперечать методам або висновкам соціологів?
Сума балів
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Popadinets I. R. Digitization of the process of sociological research in the public sphere
It has been established that computer technologies continue to develop, which makes it possible 

to study, analyze and systematize social facts more deeply, to identify connections and dependencies 
between social phenomena and processes, to form new knowledge based on the collected informa-
tion, and to develop management measures in the public sphere , its progressive development.

Digitization challenges social sciences thematically, theoretically and methodically. The main task 
is to discover new digital technologies and infrastructures as a thematic field and objects of research 
by investigating how they are developed and implemented in the interaction of social and technolog-
ical factors. The study and tracking of the coding of social values at all stages of the development  
of modern computer systems – the creation of large and small data archives, the development  
of algorithmic assemblies and the design of human-computer interfaces – is one of the main tasks  
for social research. At the same time, more research is needed on how digital infrastructures are 
implemented and used in social contexts, the negotiations that take place, the acceptance or resis-
tance they face, and how users transform technologies in different ways and use them for other 
means than intended.

It has been studied that digitalization requires a rethinking of established theories in sociology  
and social sciences in general (for example, theories in the sociology of media about the mecha-
nisms of filters and gatekeepers, theories in cultural sociology about the establishment of cultural pref-
erences, theories of democracy about the constitution of the public sphere, interactionist perspectives 
on the interaction of orders and construction society from below). In addition, digitalization requires and 
enables the development of new qualitative and quantitative methods and analytical tools.

An express method of assessing the credibility of sociological research in the public sphere is 
proposed, systematized by blocks (block of sociologists’ qualifications, block of survey relevance, 
block of respondent identification, and block of efficiency). By conducting an express assessment 
of the reliability of sociological research in the public sphere, it is possible to obtain information  
on whether it is appropriate to use the proposed data.

Key words: digitalization, sociological research, public sphere, digitalization, express assessment.
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У статті аналізуються інноваційні механізми державного регулювання сфери професій-

ної освіти публічних управлінців, до яких відносяться практично всі засоби впливу на дослі-
джувану сферу з боку органів публічного управління. Найбільше значення як об’єкт управ-
ління має та складова, яка відноситься до змін у змісті навчання публічних управлінців, які 
визначаються його цільовою спрямованістю на задоволення практичних потреб органів 
державної влади та місцевого самоврядування, враховуючи їх функції та напрями розвит-
ку. Акцентування значущості освітньої складової як об’єкта державного регулювання має 
сприйматися у контексті професійної специфіки управлінської освіти. У зв’язку з цим слід 
брати до уваги, що професійна підготовка фахівців здійснюється на інтегративній основі, 
що поєднує базові принципи публічного управління та освітньо-наукові принципи навчан-
ня. підготовки фахівців різної спрямованості в умовах різноманіття змісту, форм, методів 
навчання та способів його організації необхідні оптимізація та індивідуалізація навчального 
процесу з урахування особистісної мотивації, проте без втрати цілісності управлінської 
професійної освіти. Реалізувати такий інтегрований підхід щодо узгодження змісту про-
фесійної управлінської освіти з потребами органів державної влади та місцевого самовря-
дування можна тільки у випадку інституційного регулювання з боку держави. Практичним 
механізмом є виокремлення сфери професійної освіти публічних управлінців як інституцій-
ного об’єкта державного регулювання. Найбільш оптимально здійснити таке виокремлення 
можна через спеціалізовану концептуалізацію та унормування засад функціонування та роз-
витку системи професійної освіти публічних управлінців. Разом з тим має бути і обґрунто-
ване формування нової моделі підготовки публічних управлінців в Україні. Цілком очевидно, 
що вплив усіх вказаних чинників на процес трансформації змісту професійної управлінської 
освіти має бути цілісним та інтегрованим, що можливо лише в умовах координації діяльно-
сті усіх суб’єктів системи професійної управлінської освіти. 

Ключові слова: публічне управління, кадри, професійна освіта, регулювання, інституці-
оналізація.
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Постановка проблеми. Доцільно розгляда-
ти державне регулювання професійної управ-
лінської освіти в якості механізму забезпечення 
професіоналізму кадрів органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування, і на цій основі – 
якість публічного управління в Україні загалом. 
Цей статус регулюючої щодо професійної освіти 
державної діяльності визначається і в норма-
тивних документах, де «професійне навчання як 
невід’ємний елемент базової моделі професіо-
налізації державної служби визнано на держав-
ному рівні обов’язковою складовою професійної 
діяльності державних службовців» [8, с. 128]. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Механізми державного регулювання про-

цесу підготовки кадрів для сфери публічного 
управління досліджуються у роботах таких 
вітчизняних фахівців як О. Ігнатова, Ю. Ков-
басюк, В. Куйбіда, А. Міхненко, С. Селіванов, 
К. Сидорова, І. Шпекторенко та інші. При цьо-
му сфера професійної публічно-управлінської 
освіти визначається як відносно самостійний чи 
навіть інституційний об’єкт державного регулю-
вання, і відповідно досліджуються особливос-
ті управління ним через специфічні механізми 
та інструментарій управлінського впливу. Однак 
при цьому на периферії наукових досліджень 
залишається проблематика інноваційних меха-
нізмів такого регулювання як інструмент його 
оптимізації.
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Мета дослідження. Визначення особливос-
тей інноваційних механізмів регулювання сис-
теми професійної освіти публічних управлінців 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. У тій чи іншій 
мірі до механізмів державного регулювання 
сферою професійної освіти публічних управлін-
ців слід віднести практично всі засоби впливу 
[4, c. 127]. А відтак механізмами реалізації моде-
лі державного регулювання системи професій-
ної освіти публічних управлінців слід вважати:

– формування адекватної нормативно-пра-
вової основи для упровадження меритократич-
них засад у систему професійної освіти публіч-
них управлінців.

– перегляд принципів формування дер-
жавного замовлення на підготовку та перепід-
готовку працівників органів державної влади 
та місцевого самоврядування на основі засад 
розвитку людського капіталу та задоволення 
практичних потреб системи управління;

– модернізація системи професійної освіти 
публічних управлінців у межах реформуван-
ня вітчизняної вищої освіти, зокрема, що сто-
сується якості освіти; матеріальної кадрової, 
навчально-методичної бази вищих навчальних 
закладів; механізмів управління процесом під-
готовки тощо;

– системне упровадження клієнталістської 
моделі розвитку професійної освіти публічних 
управлінців, насамперед у контексті відповідно-
сті змісту та напрямів їх підготовки актуальним 
та перспективними потребам органів державної 
влади та місцевого самоврядування;

– трансформація змісту та форм професій-
ної освіти публічних управлінців на основі змін 
у системі ціле покладання, пов’язаних з пере-
орієнтацією на потреби споживачів освітніх 
послуг та інтеграцією до європейського політи-
ко-адміністративного та освітнього простору;

– удосконалення механізмів формування 
мережі вищих навчальних закладів, які забез-
печують професійну підготовку публічних 
управлінців у галузі знань «Публічне управління 
та адміністрування» в умовах відсутності коор-
динуючих функцій НАДУ;

– упровадження в якості основного регулюю-
чого принципу діяльності системи професійної 
управлінської освіти ринкової конкуренції та кон-
курсного відбору для надання освітніх послуг 
у сфері підготовки публічних управлінців;

– розробка та імплементація єдиної для всіх 
вищих навчальних закладів системи підготовки 

магістрів у галузі «Публічне управління та адмі-
ністрування» як основи державного регулюван-
ня змісту та спрямованості професійної управ-
лінської освіти.

Безумовно, всі названі та інші механізми 
діють у тісній єдності та взаємозалежності, тому 
і їх розгляд має здійснюватися у межах єдиної 
системи інструментів удосконалення держав-
ного регулювання сфери професійної управ-
лінської освіти з врахуванням їх значущості, 
наявності проблем та можливості застосування 
інноваційного інструментарію для їх вирішення. 
На нашу думку, з-поміж перерахованих вище 
найбільше значення для системи професійної 
освіти публічних управлінців має та складо-
ва, яка відноситься до змін у змісті навчання 
публічних управлінців, які визначаються його 
цільовою спрямованістю на задоволення прак-
тичних потреб органів державної влади та міс-
цевого самоврядування, враховуючи їх функції 
та напрями розвитку. 

Слід погодитися з О. Ігнатовою, що «це перш 
за все завдання формування змісту професійно-
го навчання й організація навчального процесу 
відповідно до потреб економічного та соціально-
го розвитку держави» для публічних управлінців 
[2]. На сьогодні зміни у змісті професійної управ-
лінської освіти визначаються пріоритетністю 
освітньо-професійних програм, які стосуються 
оволодіння управлінськими технологіями публіч-
ного управління, зорієнтованими на трансфор-
мацію знань та інноваційних ідей у нові управ-
лінські послуги. 

Таке розуміння пріоритетності механізмів 
державного регулювання сфери професійної 
управлінської освіти визначається тим, що у про-
цесі формування кадрового потенціалу систе-
ми публічного управління в якості домінуючого 
визначається освітньо-науковий підхід. Це озна-
чає, що саме останній, зокрема, задає модельні 
характеристики підготовки публічних управлін-
ців, які передбачають, основні цілі професійної 
освіти. Як відзначають дослідники, «фахівці, 
які уособлюють собою сучасну модель управ-
лінських кадрів, мають володіти інноваційними 
методами та інструментами публічно-управлін-
ської діяльності, іноземними мовами; спромож-
ні ефективно працювати в умовах швидких змін 
зовнішнього і внутрішнього середовища, полі-
тичного пресингу та тотального контролю за 
діяльністю владних структур з боку ЗМІ, здат-
ні впливати на прийняття державних рішень, 
реалізовувати організаторські, експертно- 
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аналітичні функції та здійснювати прогнозуван-
ня» [3, с. 13]. 

Однак акцентування значущості саме освіт-
ньої складової як об’єкта державного регулю-
вання має сприйматися у контексті професій-
ної специфіки управлінської освіти. У зв’язку 
з цим слід брати до уваги, що професійна під-
готовка фахівців здійснюється на інтегративній 
основі, що поєднує базові принципи публічно-
го управління та освітньо-наукові принципи 
навчання. Відповідно це вказує на необхідність 
застосування специфічних засад професійно-
го навчання публічних управлінців, які значною 
мірою відрізняються від принципів організації 
системи вищої освіти загалом. 

На сьогодні за міжнародними стандартами 
професійна управлінська освіта цілеспрямова-
но зорієнтована на забезпечення аналітичної 
підготовки майбутніх фахівців, формування їх 
здатностей до здійснення інновацій на робочо-
му місці за всіма напрямами діяльності, серед 
яких особливо виділяють аналітичний, нор-
мативно-проектний, організаційно-розпоряд-
чий, консультативно-дорадчий та контрольний 
аспекти. У зв’язку з такою спрямованістю сам 
освітній процес неминуче набуває ознак між-
дисциплінарності та орієнтації на розвиток соці-
окультурних цінностей і соціального інтелекту 
з домінуванням багатофункціональності над 
вузькою спеціалізацією; культурно-ціннісної 
зорієнтованості; інтегрування теорії та практи-
ки; якісної цілісності на основі спеціалізуючої 
диференціації та упровадждення індивідуаль-
них траєкторій навчання [5, с. 16]. З практики 
організації ефективної професійної управлін-
ської освіти можна зробити висновок про осо-
бливу значущість саме останнього аспекту 
у зв’язку з тим, що для підготовки фахівців різ-
ної спрямованості в умовах різноманіття змісту, 
форм, методів навчання та способів його орга-
нізації необхідні оптимізація та індивідуалізація 
навчального процесу з урахування особистісної 
мотивації, проте без втрати цілісності управлін-
ської професійної освіти.

Реалізувати такий підхід щодо узгоджен-
ня змісту професійної управлінської освіти 
з потребами органів державної влади та міс-
цевого самоврядування можна тільки у випад-
ку інституційного регулювання з боку держа-
ви. Слід погодитися з вітчизняними авторами 
монографії «Моделі ефективності державного 
управління» (2010), які вважають, що основою 
успішного розвитку системи професійної освіти 

для сфери публічного управління «як цілісної 
системи є її державне регулювання на основі 
розуміння стратегії цілепокладання у контексті 
потреб українського суспільства та форм інсти-
туційного розвитку» [1, с. 3]. Обгрунтований 
вище системно-модельний підхід до державно-
го регулювання досліджуваної сфери включає 
у себе і засади інституціоналізму. 

Практичним механізмом його застосування 
є виокремлення сфери професійної освіти 
публічних управлінців як інституційного об’єкта 
державного регулювання. Найбільш оптимально 
здійснити таке виокремлення можна через спе-
ціалізовану концептуалізацію та унормування 
засад функціонування та розвитку системи про-
фесійної освіти публічних управлінців [8, с. 129]. 
На нашу думку, має бути розроблена Концепція 
професійної освіти для публічного управління, 
і на її основі – нова стратегія у цій сфері як про-
довження завдань Стратегії державної кадрової 
політики на 2012–2020 роки. Основними освіт-
німи складовими даних документів, виходячи 
з моделі державного регулювання сфери профе-
сійної управлінської освіти, мають стати:

– упровадження усталених у світовій прак-
тиці інноваційних форм і методів навчання, орі-
єнтованих на специфіку публічно-управлінської 
діяльності;

– переорієнтація освітнього процесу на пріо-
ритетність отримання спеціальних професійних 
компетенцій, необхідних для діяльності в умо-
вах реформування вітчизняної системи публіч-
ного управління;

– конституювання для всіх суб’єктів профе-
сійної управлінської освіти єдиної системи оці-
нювання професійних компетенцій за результа-
тами навчання, в основу якої будуть покладені 
вимоги до фахівців конкретних професій; а також 
узгодження такої системи оцінювання з систе-
мою оцінювання під час добору кадрів в органи 
державної влади та місцевого самоврядування;

перебудова змісту освітньо-професійних 
програм з використанням настанов особистіс-
ного, функціонального, когнітивного, компе-
тентнісного підходів;

– організація професійної управлінської осві-
ти як результату інтеграції навчального процесу 
у галузі «Публічне управління та адмініструван-
ня» з відповідними науковими дослідженнями 
у царині публічного управління;

– конституювання у якості основних форм 
навчальної діяльності інтерактивні освітні тех-
нології;
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– упровадження у практику освітнього про-
цесу у якості обов’язкової складової залучення 
у межах авторських курсів авторитетних фахів-
ців, як практиків, так і учених та експертів;

– нормативне закріплення структурованої 
практичної складової професійної управлін-
ської освіти з обов’язковою інституціоналізаці-
єю зв’язків вишів та органів державної влади 
та місцевого самоврядування;

– упровадження сучасних технологій моти-
вації та оцінювання навчального процесу на 
всіх рівнях (результуючий, поточний навчаль-
ний, викладачів, студентів, вишу) з використан-
ням інноваційних моделей освіти.

Разом з тим у цих документах має бути 
і обґрунтоване формування нової моделі підго-
товки публічних управлінців в Україні. Адже лік-
відація системи Національної академії держав-
ного управління при Президентові України з її 
регіональними інститутами означає, що у нашій 
країні замість системи кадрової підготовки зі спе-
ціалізованими державними освітніми закладами 
(як в Німеччині та Франції) формується система 
підготовки публічних управлінців на базі універси-
тетів та інших неспеціалізованих закладів освіти 
(як в США). На сьогодні цей фундаментальний 
процес відбувається стихійно, що у майбутньо-
му може викликати серйозні системні проблеми 
у сфері професійної управлінської освіти [6]. 

Щоб попередити цей негативний ефект, 
необхідно чітко визначити зміст професійної 
освіти публічних управлінців на основі онов-
лених та постійно модернізованих державних 
і галузевих стандартів (професійна складова), 
а також освітніх стандартів вищих навчаль-
них закладів, що здійснюють професійну під-
готовку публічних управлінців. Вказаний зміст 
через стандарти має бути чітко корельований 
з оновленими на основі вітчизняної та світо-
вої практики компетенціями органів державної 
влади та місцевого самоврядування, узгодже-
ний з наявними та потенційними професій-
но-кваліфікаційними характеристиками посад 
у вказаних органах, пов’язаний з задоволен-
ням їх потреб та вимог (науково обґрунтованих 
та артикульованих у відповідних документах). 
Кінцевим результатом змін мають стати онов-
лені освітньо-професійні програми закладів, що 
здійснюють підготовку та перепідготовку у сфе-
рі публічного управління.

Цілком очевидно, що вплив усіх вказаних 
чинників на процес трансформації змісту про-
фесійної управлінської освіти має бути цілісним 

та інтегрованим, що можливо лише в умовах 
координації діяльності усіх суб’єктів системи 
професійної управлінської освіти. Проте вико-
ристання цього механізму оновлення даної сис-
теми ускладнюється різним організаційно-пра-
вовим статусом цих суб’єктів, частина яких 
належить МОН України, частина – тим чи іншим 
центральним органам виконавчої влади, части-
на – органам місцевої влади. У результаті про-
цес прийняття управлінських рішень, стратегія 
розвитку, повноваження та функції вказаних 
суб’єктів характеризуються відсутністю скоор-
динованості та різновекторністю, що не спри-
яє ефективному розвитку і обмежує потенціал 
ефективної модернізації системи професійної 
управлінської освіти. На нашу думку, необхідні 
координуюче-методичні центри на центрально-
му та регіональному рівнях на основі співпраці 
вишів та органів державної влади і місцевого 
самоврядування. Змістовно-інтегруючим чинни-
ком має стати також розробка та запроваджен-
ня систем управління якістю серед усіх суб’єктів 
системи професійної управлінської освіти. 

Вирішення означеної вище проблеми 
міжсуб’єктної інтеграції у системі професійної 
управлінської освіти бачиться на шляху впро-
вадження інституційної координації діяльності 
усіма суб’єктами, насамперед органів державної 
влади та місцевого самоврядування, з одного 
боку, та вищих навчальних закладів, що здій-
снюють підготовку, перепідготовку й підвищення 
кваліфікації фахівців у царині публічного управ-
ління. Основними напрямами здійснення цього 
процесу слід вважати:

– створення механізму постійного стажу-
вання фахівців вищих навчальних закладів 
в органах державної влади і місцевого само-
врядування та участі фахівців вказаних органів 
у викладанні спеціалізованих професійних дис-
циплін у даних закладах;

– залучення практичних управлінців з орга-
нів державної влади та місцевого самовряду-
вання для підготовки підручників та посібників;

– постійний процес аналізу та дослідження 
практичної проблематики з публічного управ-
ління й діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування з боку фахівців 
вищих навчальних закладів;

– організація системної спеціальної підготов-
ки у царині практичної управлінської діяльності 
для фахівців вищих навчальних закладів.

Ефективній взаємодії органів державної влади 
та місцевого самоврядування з вищими навчаль-
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ними закладами має сприяти удосконалення 
організаційної структури системи професійної 
освіти публічних управлінців. Увага має бути зосе-
реджена насамперед на наступних напрямах:

– унормування чіткого розподілу функцій 
та повноважень між усіма суб’єктами дослід- 
жуваної системи та координації міжсуб’єктної 
взаємодії у вирішальних напрямах організа-
ції професійної освіти публічних управлінців, 
насамперед вивчення та моніторингу потреб 
споживачів освітніх послуг за даним напрямом; 
визначення цілей, форм, пріоритетів освітнього 
процесу; розробки та упровадження стандарти-
зованих моделей оцінки його результатів;

– визначення та закріплення у вигляді унормо-
ваних стандартів напрямів, обсягів та змісту підго-
товки і перепідготовки фахівців у сфері публічного 
управління на основі чіткої кореляції з наявними 
та прогнозованими потребами на національному, 
регіональному та місмцевому рівнях;

– упровадження сучасної системи моніто-
рингу ефективності у цілому професійної освіти 
публічних управлінців та її окремих складових 
у контексті її впливу на розвиток професіоналіз-
му працівників органів державної влади та міс-
цевого самоврядування.

Безумовно, вказані напрями організаційних 
та процесуально-діяльнісних змін у якості своєї 
основи мають інноваційний процес ціле покла-
дання, який слід також віднести до найважли-
віших механізмів реалізації сучасної моделі 
державного регулювання системи професійної 
управлінської освіти. Цілі інноваційних змін 
визначаються загальною метою розвитку даної 
системи, яка полягає у кадровому забезпечен-
ні процесу модернізації вітчизняної системи 
публічного управління. На нашу думку до таких 
цілей слід віднести:

– упровадження адаптаційних механізмів 
професійно-кваліфікаційних навичок публічних 
управлінців до змін у діяльності органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування 
через випереджувальний розвиток професійної 
управлінської освіти;

– підвищення ефективності освітнього про-
цесу з підготовки публічних управлінців у кон-
тексті завдань практичного впливу на функціо-
нальність системи публічного управління; 

– забезпечення через професійну освіту 
розвитку горизонтальної мобільності персона-
лу органів державної влади та місцевого само-
врядування на основі розширення професійно- 
кваліфікаційних навичок; 

– установлення кореляції між професій-
ною управлінською освітою та перспективами 
кар’єрного зростання публічних управлінців; 

– упровадження через формування про-
фесійних компетенцій та цінностей публічних 
управлінців ефективної клієнталістської систе-
ми публічного управління; 

– формування в освітньому процесі ціннос-
тей та стимулів щодо ефективної соціоцентрич-
ної діяльності публічних управлінців.

Доцільно також говорити про ті цілі модерні-
зації розвитку систем професійної управлінської 
освіти, які пов’язані із загальними тенденціями 
освітнього розвитку у нашій країні [7, с. 19].  
Тут, на нашу думку, слід відмітити наступне:

1. Система професійної управлінської освіти 
має бути спрямована на розкриття здатностей 
та творчого потенціалу майбутніх публічних 
управлінців у контексті багатогранності напря-
мів особистісного розвитку та великого різнома-
ніття особистісних інтересів.

2. Механізм управління освітнім процесом має 
забезпечити формування у майбутніх публічних 
управлінців соціоцентричних цінностей, свідомо-
го бачення себе у даній професії, мотивації до 
саморозвитку та ефективної комунікації з іншими. 

3. Умови та технологія освітнього процесу 
мають грунтуватися на необхідності формуван-
ня не лише професійних компетенцій, а й діло-
вих якостей, необхідних для виконання майбут-
німи публічними управлінцями своїх практичних 
функцій в органах державної влади та місцево-
го самоврядування (варіативності мислення, 
ініціативності, розпорядливості, прагнення до 
успіху, цілеспрямованості, готовності до обгун-
тованого ризику, ділового прагматизму тощо). 

4. Сам освітній процес має носити випереджу-
вальний характер і бути націленим на формуван-
ня у майбутніх професійних управлінців навичок 
до самостійності роботи та самовдосконалення, 
вміння та мотивації до інновацій та експеримен-
тування, здатності до проективного управлін-
ня та стратегічного планування, оскільки тільки 
таким чином можна забезпечити успішність їхньої 
діяльності в умовах невизначеності, стрімких змін 
та складності об’єкта управління.

5. Форми та методи професійної освіти, як і її 
зміст, мають, з одного боку, повністю бути підпо-
рядковані цілям модернізації сфери публічного 
управління, а з іншого – зорієнтовані на інди-
відуальні особливості здобувачів освіти та кон-
кретні потреби органів державної влади та міс-
цевого самоврядування. 
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Кінцевим об’єктом модернізаційних змін 
у сфері професійної освіти публічних управлін-
ців слід вважати оновлення освітніх стандар-
тів, на яких і гуртується увесь процес підготов-
ки та перепідготовки фахівців. У зв’язку з цим 
потрібно зупинитися на основній складовій про-
фесійної підготовки публічних управлінців, яка 
на сьогоднішній день представлена магістрату-
рою. Можна вважати, що саме освітньо-профе-
сійні програми, за якими здійснюється підготовка 
магістрів за спеціальністю «Публічне управління 
та адміністрування» та освітньо-кваліфікаційні 
характеристики результатів цього навчального 
процесу визначають переорієнтацію усієї сис-
теми професійної управлінської освіти на прак-
тичні потреби українського суспільства та його 
управлінської підсистеми. Проблемна ситуація 
має бути вирішена за рахунок оновлення (а за 
певними напрямами – і просто визначення) від-
повідних Державних стандартів вищої освіти. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, най-
більше значення для регулювання системи 
професійної освіти публічних управлінців має 
та складова, яка відноситься до змін у змісті 
навчання, які визначаються його цільовою спря-
мованістю на задоволення практичних потреб 
органів державної влади та місцевого самовря-
дування, враховуючи їх функції та напрями роз-
витку. Реалізувати цей підхід щодо узгодження 
змісту професійної управлінської освіти з потре-
бами органів публічного управління можна тіль-
ки у випадку інституційного регулювання з боку 
держави. Практичним механізмом його засто-
сування є виокремлення сфери професійної 
освіти публічних управлінців як інституційно-
го об’єкта державного регулювання. Найбільш 
оптимально здійснити таке виокремлення можна 
через спеціалізовану концептуалізацію та унор-
мування засад функціонування та розвитку сис-

теми професійної освіти публічних управлінців. 
Відповідно є потреба розробки Концепції про-
фесійної освіти для публічного управління, і на її 
основі – нової стратегії у цій сфері 
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Rybkina S. O. Innovative mechanisms for regulating the system of professional education 
of public managers in Ukraine

The article analyzes the innovative mechanisms of state regulation of professional education  
of public managers, which include almost all means of influencing the study area by public adminis-
tration. The most important as an object of management is the component that relates to changes  
in the content of training of public managers, which are determined by its focus on meeting the 
practical needs of public authorities and local governments, taking into account their functions and 
directions of development. Emphasizing the importance of the educational component as an object 
of state regulation should be perceived in the context of the professional specifics of management 
education. In this regard, it should be borne in mind that professional training is carried out on an 
integrative basis, combining the basic principles of public administration and educational and sci-
entific principles of education. training of specialists in various fields in a variety of content, forms, 
methods of teaching and methods of its organization requires optimization and individualization  
of the educational process taking into account personal motivation, but without losing the integrity  
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of management professional education. Such an integrated approach to harmonizing the content  
of professional management education with the needs of public authorities and local self-govern-
ment is possible only in the case of institutional regulation by the state. A practical mechanism  
is to single out the sphere of professional education of public managers as an institutional object  
of state regulation. The most optimal way to make such a distinction is through specialized concep-
tualization and standardization of the principles of functioning and development of the system of pro-
fessional education of public managers. At the same time, the formation of a new model of training 
public managers in Ukraine should be justified. It is obvious that the impact of all these factors on the 
process of transformation of the content of vocational management education should be holistic and 
integrated, which is possible only in terms of coordination of all actors in the system of vocational 
management education.

Key words: public administration, personnel, professional education, regulation, institutionalization.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПОНЯТТЯ 
«ЦИФРОВІЗАЦІЯ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»
У статті доведено, що на сьогоднішній день цифровізація є одним з ключових мега-

трендів у розвитку суспільства, що зачіпає різні сфери його життя. Цифрові технології 
пронизують побут сучасної людини, оточують її в різних формах професійної діяльності  
та дозвілля, є важливою складовою спілкування, пізнання та соціалізації. Обґрунтовано,  
що у загальному вигляді цифровізація на мікрорівні є процесом впровадження цифрових тех-
нологій, інструментів та платформ у діяльність економічного суб’єкта, у тому числі при-
ватної організації. Автором доведено, що цифровізація – це процес покращення процедур, 
механізмів, методів діяльності через запровадження інформаційно-комунікативних техно-
логій у діяльність та комунікацію. Перетворення інформації в цифрову форму в сучасному 
світі охоплює як виробництво, бізнес та науку, і соціальну сферу, публічне управління. Циф-
рові технології стають невід’ємною частиною життя сучасної людини, змінюють суспільні 
відносини. Таким чином, наше суспільство стає цифровим.

На нашу думку, цифровізація публічного управління – це використання цифрових техно-
логій, можливостей онлайн комунікацій в системі прийняття та реалізації державно-управ-
лінських рішень, надання адміністративних послуг, формування дієвих державних меха-
нізмів реалізації державної політики у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Цифрові 
технології покликані максимально скоротити етап передачі інформаційних повідомлень від 
органів державної влади та місцевого самоврядування до кінцевого споживача за допомогою 
ефективного використання цифрового простору. І це по-перше спрощує отримання важли-
вих для людини адміністративних послуг та дозвільних документів, а, по-друге, скорочую 
фінансові ресурси на обслуговування системи надання адміністративних послуг оф-лайн, 
по-третє, мінімізує прояви корупції, адже немає безпосереднього контакту надавача адмі-
ністративних послуг та громадянина. Стосовно публічного управління процес цифровіза-
ції може означати досить широкий набір змін традиційних практик, технологій, механізмів 
(подальше переведення державних сервісів в електронну форму, нові інструменти держав-
ної комунікації, надання документів через Інтернет, формування стійкої співпраці органів 
державної влади з громадянами через електронні сервіси тощо та ін.).

Ключові слова: публічне управління, цифровізація, цифрові технології, інформаційно-ко-
мунікативні інструменти, система електронного врядування.

Постановка проблеми. На сьогоднішній 
день цифровізація є одним з ключових мега-
трендів у розвитку суспільства, що зачіпає різні 
сфери його життя. Цифрові технології пронизу-
ють побут сучасної людини, оточують її в різних 
формах професійної діяльності та дозвілля, 
є важливою складовою спілкування, пізнан-
ня та соціалізації. Досить складно судити, 
наскільки тривалим цей мегатренд виявиться, 
наскільки екстенсивним чи інтенсивним буде 
його подальший розвиток, однак не буде пере-
більшенням стверджувати, що, ставши одним 
із явищ XXI ст., напередодні його третього 
десятиліття цифровізація, і – ширше – техно-

логізація, залишається найбільш дієвим драй-
вером прогресу, що сприяє зростанню числа 
змін тільки в структурі технології та її додатку, а 
й у нематеріальній галузі у тому, що стосується 
свідомості та – менш абстрактно – соціальної 
динаміки, у механізмах існування та розвитку 
суспільства.

Розширення концепту цифровізації на різ-
ні процеси економіки та інші суспільні сфери 
життєдіяльності суспільства, формування на 
її основі глобальних управлінських пріорите-
тів стали відбуватися в рамках парадигми так 
званої четвертої промислової революції, або 
індустрії 4.0, що розглядається як новий техно-
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логічний устрій. Тому актуалізується проблема 
аналізу проблем цифровізації в системі публіч-
ного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам цифровізації, цифрових тран-

сформацій публічного управління, запроваджен-
ня електронних технологій у публічне управлін-
ня у різних аспектах присвячені роботи таких 
вчених: О. Берназюк, Т. Биркович, В. Биркович, 
В. Дрешпак, Н. Грицяк, О. Кабанець, О. Карпен-
ко, П. Клімушин, В. Куйбіда, І. Лопушинський, 
І. Макарова, В. Наместнік, О. Орлов, М. Павлов, 
Ю. Пігарєв, Г. Почепцов, В. Ракіпов та інші.

Разом з тим, відсутня систематизація науко-
вих підходів до визначення поняття «цифрові-
зація у публічному управлінні» як комплексного 
феномену формування цифрового суспільства. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є систематизація наукових підходів до визна-
чення поняття «цифровізація у публічному 
управлінні» як комплексного феномену форму-
вання цифрового суспільства.

Виклад матеріалу. Слід зазначити, що 
вперше термін «цифровізація» ввів у вжиток 
1995 року Ніколас Негропонте, американський 
дослідник з Массачусетського технологічного 
інституту, брат колишнього заступника держ-
секретаря та директора національної розвідки 
США. У своїй книзі «Being Digital» Н.Негропон-
те порівнює атоми та біти як найдрібніші част-
ки відповідно до матеріального та цифрового 
світу. На його думку, те, що складено з атомів, 
рано чи пізно можна буде скласти і з бітів [1].

Розширення концепту цифровізації на різ-
ні процеси суспільного життя, формування на 
її основі глобальних управлінських пріорите-
тів стали відбуватися в рамках парадигми так 
званої четвертої промислової революції, або 
індустрії 4.0, що розглядається як новий тех-
нологічний устрой [2]. Однак, незважаючи на 
новаторський характер проектованої природи 
соціально-виробничих відносин, з відомими 
припущеннями витоки цифровізації можна про-
стежити від усіх, що мали місце у минулому 
спроб конструювання ідеального суспільства.

Поняття «цифровізація» можна розглядати 
у вузькому та широкому змісті. Так, цифровіза-
ція у вузькому сенсі – це перетворення інфор-
мації на цифрову форму, а в широкому – тренд 
ефективного світового розвитку [3, с. 47].

Цифровізація – це інтеграція цифрових тех-
нологій у повсякденне життя суспільства шляхом 
оцифровки всього, що можна оцифрувати. Циф-

ровізація означає комп’ютеризацію систем і робо-
чих місць для більшої легкості та доступності [4].

Цифровізація є визнаним механізмом еконо-
мічного зростання завдяки здатності технологій 
позитивно впливати на ефективність, результа-
тивність, вартість та якість економічної, громад-
ської та особистої діяльності [5].

Термін «цифровізація» сьогодні має тенден-
цію використання для опису трансформації, яка 
йде далі, ніж просто заміна аналогового або 
фізичного ресурсу на цифровий. Наприклад, 
книги не просто перетворюються в електронні 
книги, а надають цілий спектр інтерактивних 
і мультимедійних ресурсів. Відповідно, проце-
си можуть стати вже онлайн-діалогами між різ-
ними сторонами освітнього процесу. Цифрові-
зація – це своєрідна зміна парадигми того, як 
ми думаємо, як ми діємо, як ми спілкуємося із 
зовнішнім середовищем і один із одним, а тех-
нологія тут – скоріше інструмент, аніж мета [6].

У найбільш загальному вигляді цифровізація 
на мікрорівні є процесом впровадження циф-
рових технологій, інструментів та платформ 
у діяльність економічного суб’єкта, у тому числі 
приватної організації [7, с. 48]. При цьому про-
цес цифровізації може бути фрагментарним, 
що торкається окремих аспектів розвитку госпо-
дарюючого суб’єкта, або комплексним, що сто-
сується переважної більшості сфері системи 
управління розвитком компанії [8, с. 89].

Крім того, існує безліч визначень «цифрові-
зація», проаналізуємо деякі з них. Так, поняття 
цифровізації – це: 

– забезпечення, покращення та перетворення 
бізнес-процесів шляхом використання цифро-
вих технологій та оцифрованих даних. У цілому, 
цифровизація розглядається як шлях до цифро-
вого бізнесу та цифровим трансформаціям, але 
значення цифровізації виходить за межи бізнесу 
та відноситься до постійного втілення цифрових 
технологій у всі види суспільного житття [9];

– процес впровадження цифрових техноло-
гій для вдосконалення життєдіяльності людини, 
суспільства і держави, а цифровізацію публічного 
врядування як стрибкоподібний процес цифрових 
трансформацій публічного врядування у цифро-
ве врядування (цифрове управління) [10];

– процес створення та використання нових, 
цифрових за замовчуванням (digital-by-default), 
інтероперабельних, стандартизованих інформа-
ційних систем у публічному управлінні, які дають 
змогу не лише оцифрувати й автоматизувати наяв-
ні управлінські процеси за допомогою електронних 
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інструментів, а й визначати певні «критичні точки» 
управлінського процесу, співвідношення між ними 
та приймати рішення з їх урахуванням» [11];

– використання можливостей онлайн та інно-
ваційних цифрових технологій усіма учасника-
ми економічної системи – від окремих людей до 
великих компаній та держав [12];

– характеризується волею сучасного суспіль-
ства до віртуальної комунікації, зміни форм 
і стилю суспільновладних взаємовідносин, що 
обумовлює включення державно-управлін-
ських структур у віртуальне середовище та змі-
ну форм управління, зокрема впровадження 
онлайн платформ життєдіяльності громад [13].

Цифровізація повинна забезпечувати кож-
ному громадянинові рівний доступ до послуг, 
інформації та знань, що надаються на основі 
інформаційно-комунікаційних та цифрових тех-
нологій, орієнтуватися на міжнародне, європей-
ське та регіональне співробітництво з метою 
інтеграції України до ЄС, виходу на європей-
ський і світовий ринок. Головна мета розвитку 
цифрових інфраструктур полягає в тому, щоб 
усі громадяни України без обмежень та трудно-
щів технічного, організаційного та фінансового 
характеру (зокрема соціально незахищені вер-
стви населення) могли скористатися цифровими 
можливостями незалежно від свого місцезнахо-
дження чи проживання та не перебували в сег-
менті «цифрового розриву» [14, с. 108].

Таким чином, цифровізація – це процес покра-
щення процедур, механізмів, методів діяльності 
через запровадження інформаційно-комуніка-
тивних технологій у діяльність та комунікацію.

Перетворення інформації в цифрову форму 
в сучасному світі охоплює як виробництво, біз-
нес та науку, і соціальну сферу, публічне управ-
ління. Цифрові технології стають невід’ємною 
частиною життя сучасної людини, змінюють 
суспільні відносини. Таким чином, наше суспіль-
ство стає цифровим.

На нашу думку, цифровізація публічного 
управління – це використання цифрових техно-
логій, можливостей онлайн комунікацій в системі 
прийняття та реалізації державно-управлінських 
рішень, надання адміністративних послуг, фор-
мування дієвих державних механізмів реалізації 
державної політики у всіх сферах життєдіяль-
ності суспільства. Цифрові технології покликані 
максимально скоротити етап передачі інформа-
ційних повідомлень від органів державної влади 
та місцевого самоврядування до кінцевого спо-
живача за допомогою ефективного використан-

ня цифрового простору. І це по-перше спрощує 
отримання важливих для людини адміністратив-
них послуг та дозвільних документів, а, по-друге, 
скорочую фінансові ресурси на обслуговуван-
ня системи надання адміністративних послуг 
оф-лайн, по-третє, мінімізує прояви корупції, 
адже немає безпосереднього контакту надавача 
адміністративних послуг та громадянина.

Стосовно публічного управління процес циф-
ровізації може означати досить широкий набір 
змін традиційних практик, технологій, механіз-
мів (подальше переведення державних серві-
сів в електронну форму, нові інструменти дер-
жавної комунікації, надання документів через 
Інтернет, формування стійкої співпраці органів 
державної влади з громадянами через електро-
нні сервіси тощо та ін.). Але головне, що є одно-
часно і викликом, полягає в остаточній відмові 
від ієрархізованої взаємодії, при якій баланс 
між загальним та приватним встановлюється –  
за аналогією з ринковою економікою. А тому –  
як і в ринковій економіці – держава (як і інші нерів-
ноправні інститути) стає зайвою. Відбувається 
свого роду абсолютизація мережевих зв’язків, 
коли вже не люди керують своїми мережами,  
а «розумні» мережі керують людьми – забезпечу-
ють реалізацію всіх транзакцій, необхідність яких 
виявляється безособовими мережевими алгорит-
мами на основі великих обсягів даних. З одного 
боку, формується механізм забезпечення інтере-
сів усіх суб’єктів – своєрідна «процедурна спра-
ведливість» [13]. З іншого боку, умови, що форму-
ються, аж ніяк не гарантія загального блага: разом 
з новими можливостями виникають і нові ризики, 
які можуть призвести до принципово нових форм 
залежності – від великих даних та їхніх операто-
рів, а точніше – інтересів, що стоять за ними [14].

Цифрова трансформація процесів публічно-
го управління може призвести до скорочення 
чисельності державних службовців та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування, підвищен-
ня ефективності адміністрування (за рахунок 
підвищення об’єктивності прийнятих рішень 
та усунення можливості технічних помилок при 
прийнятті типових рішень), зростання якості 
та доступності державних та муніципальних 
послуг за рахунок переведення їх у цифровий 
формат, а також підвищення рівня безпеки їх 
отримання. У цьому потрібно більш детальне 
вивчення способів цифровізації процесів публіч-
ного управління та перспектив їх розвитку.

Пандемія, а також повномасштабне вторгнен-
ня росії на територію України, активні військові 
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дії підтвердила актуальність та важливість циф-
ровізації процесів публічного управління, тому 
очікується, що протягом найближчих років циф-
рова трансформація публічного управління буде 
у фокусі уваги як дослідників, і урядових інстан-
цій. Цифровізація публічного управління має 
ґрунтуватися на ряді принципів і дій, спрямова-
них на максимальне підвищення ефективності 
як для досягнення конкретних короткострокових 
цілей, так і в реалізації проектів розвитку:

– оптимальність; 
– простота;
– захищеність систем та інтересів громадян;
– професіоналізм;
– орієнтація на результат;
– стабільність та стійкість систем до глобалі-

заційних викликів.
Висновки. Проведений аналіз дає підстави 

зазначити, що надання адміністративних послуг 
у цифрову епоху, як і раніше, має в першу чергу 
бути орієнтовано на потреби громадян та бізнесу, 
при цьому цифровізація виступає джерелом нових 
інструментів і процедур, що спрощують і робить 
більш простими, доступними, зрозумілими, без-
печними тощо використання традиційних методів. 
У міру того, як процедури публічного управління 
переводитимуться в «цифрове поле», вони стають 
не лише зручнішими, але й безпечнішими. 

Напрямками розвитку теоретичного аналіз 
процесів цифровізації публічного управління 
є наступні:

– виявлення найбільш оптимальних напрям-
ків поєднання окремих інструментів цифровіза-
ції публічного управління;

– кількісна оцінка основних ризиків, пов’язаних 
з процесами цифровізації публічного управління;

– розробка державних програм, орієнтова-
них на підвищення ефективності цифровізації.
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Savchenko O. S. Systematization of scientific approaches to the concept of "digitalization  
in public governance"

The article proves that today digitalization is one of the key megatrends in the development  
of society, affecting various spheres of its life. Digital technologies permeate the life of modern 
man, surround him in various forms of professional activity and leisure, is an important component  
of communication, cognition and socialization. It is substantiated that in general, digitalization at the 
micro level is the process of implementing digital technologies, tools and platforms in the activities  
of economic entities, including private organizations. The author proves that digitalization is a pro-
cess of improving procedures, mechanisms, methods of activity through the introduction of informa-
tion and communication technologies in activities and communication. The transformation of infor-
mation into digital form in the modern world covers both production, business and science, and the 
social sphere, public administration. Digital technologies are becoming an integral part of modern 
life, changing social relations. In this way, our society becomes digital.

Digitalization of public administration is the use of digital technologies, online communication 
capabilities in the system of making and implementing public administration decisions, providing 
administrative services, forming effective state mechanisms for implementing public policy in all 
spheres of society. Digital technologies are designed to minimize the stage of transmission of infor-
mation messages from public authorities and local governments to the end user through the efficient 
use of digital space. And this, firstly, simplifies the receipt of important administrative services and 
permits, and, secondly, reduces financial resources to service the system of providing administrative 
services offline, and thirdly, minimizes corruption, because there is no direct contact with the pro-
vider of administrative services and a citizen. With regard to public administration, the digitalization 
process can mean a wide range of changes in traditional practices, technologies, mechanisms (fur-
ther translation of public services into electronic form, new tools of public communication, providing 
documents via the Internet, forming sustainable cooperation between public authorities and citizens 
through electronic services, etc. .).

Key words: public administration, digitalization, digital technologies, information and communi-
cation tools, e-government system.



Серія: Публічне управління і адміністрування, 2022 р., № 2 (76)

77

УДК 352.07
DOI https://doi.org/10.32840/1813-3401.2022.2.13

Ю. М. Сагачко
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування
Державного біотехнологічного університету

К. С. Богомолова
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування
Державного біотехнологічного університету

ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР 
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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
В статті проведено дослідження поняття державного управління, методів і інструмен-

тів забезпечення його ефективності, а також залежність даного процесу від прийнятих 
управлінських рішень керівниками. Досліджено також поняття виконавчої влади, як сис-
теми органів влади, на які покладено реалізацію функцій держави і встановлено необхід-
ність їх інституційного вдосконалення та реорганізації у відповідності з вимогами вступу  
до Європейського Союзу. Встановлено, що запорука успішного демократичного суспільства 
є налагодження діалогу з громадськістю, як на національному рівні так і світовому. Також 
для вирішення важливих питань суспільства є необхідність залучення громадян до публіч-
ної сфери, що дозволить вирішити проблеми недовіри громадян до політичних службовців,  
і неврахування потреб населення на місцях. Розкриваються особливості стратегічної скла-
дової управління в процесі прийняття управлінських рішень. Наголошується на необхідно-
сті реформування державного управління, на основі нових принципів, стратегій, концеп-
цій, які відповідатимуть викликам сьогодення. Окреслено історичний розвиток державного 
управління і органів державної влади, а також наголошено на тому, що будь які процеси які 
відбуваються в ньому залежать від ефективного процесу прийняття управлінських рішень. 
Для знаходження інструментів удосконалення процесу прийняття управлінських рішень  
в Україні, розглянуто досвід Європейського Союзу і встановлено, що система прийняття 
рішень враховує потреби всіх держав-членів ЄС, а разом з цим і потреби бізнесу і населення, 
тобто є гнучкою.

Встановлено, що на процес прийняття управлінських рішень в Україні впливає політика 
і суспільне відношення, і для його вдосконалення є необхідним застосування стратегічного 
планування, основна мета якого є задоволення потреб населення. Розглянуто різні форми 
залучення громадян до процесу прийняття управлінських рішень, головні з яких є інформу-
вання, консультація, залучення, співпраця, делегування, які потрібно розглядати як з позиції 
держави так і з позиції громадян, але дані форми рекомендується постійно адаптувати  
до реалій сьогодення.

Ключові слова: державне управління, органи державної влади, громадяни, стратегічне 
планування, суспільство, політичні рішення, реформування, політичні службовці.

Постановка проблеми. Зростання соціаль-
них вимог до якісних суспільних послуг, а також 
натиск процесів глобалізації та інтернаціоналі-
зації світової економіки і технологічного розвит-
ку продовжують вимагати від державних органів 
розширення функцій, в тому числі і управлін-
ської діяльності. Але разом з цим сучасні дер-

жави постійно потерпають від системних криз, 
окрім економічної для нашої країни притаманна 
політична криза і нажаль воєнний стан. Тому 
перед державою, президентом, державним 
управлінням постає проблема вирішення зазна-
чених проблем шляхом стратегічної направле-
ності управління і ефективна реалізація нових 

© Сагачко Ю. М., Богомолова К. С.,  2022



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

78

управлінських рішень щодо його удосконалення. 
Вочевидь, що реформування державного управ-
ління має бути основаним на нових принципах 
і концепціях управління і адаптованим до нових 
реалій сьогодення в тому числі воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Ю. Сурмін в своїй праці [1] зазначає, що 
вироблення нової концепції державного управ-
ління буде сприяти врахуванню трьох груп кар-
динальних змін соціуму: на рівні особистості, 
національного суспільства і глобального спів-
товариства. Останнє підтверджується прагнен-
ням України до євроінтеграції і децентралізації, 
підтвердженням цього є надання Україні ста-
тусу кандидата до Європейського Союзу. Тому 
погоджуємося з думкою автора про необхід-
ність стратегічного планування, який має ґрун-
туватися на накопиченому досвіді світової 
і вітчизняної практики побудови ефективної 
системи державного управління. Перед облич-
чям динамічного сценарію розвитку суспільства 
і періодичними кризами державного апарату 
в кінці 1970-х і 1980-х роках перед державни-
ми менеджерами були поставлені нові завдан-
ня, такі як оптимізація використання державних 
ресурсів, скорочення витрат і підвищення якості 
державних послуг, що надаються населенню. 
Щоб подолати такі проблеми державний сектор 
почав використовувати методи, які використо-
вують в приватному секторі, щоб забезпечити 
більшу ефективність і результативність держав-
ного управління, так в 1970-х роках була розро-
блена концепція нового державного управлін-
ня (New Public Management). Результативність 
державного управління вбачалася в створен-
ні професіональної команди, якій делегують 
повноваження від прийняття управлінських 
рішень до контролю за виконанням відповідно 
до поставленого завдання в цьому і вбачаєть-
ся сутність державного управління на всіх рів-
нях. В сучасному Енциклопедичному словни-
ку з державного управління термін «державне 
управління» трактується як діяльність держа-
ви (органів державної влади), спрямовану на 
створення умов для якнайповнішої реалізації 
функцій держави, основних прав і свобод гро-
мадян, узгодження різноманітних груп інтересів 
у суспільстві та між державою і суспільством, 
забезпечення суспільного розвитку відповідни-
ми ресурсами [2]. Отже, будь-які процеси, які 
відбуваються в державному управлінні все ж 
таки пов’язані з необхідністю вироблення, при-
йняття та реалізацією управлінських рішень.

Процес прийняття управлінських рішень 
досліджували такі вчені М. Мескон, М. Аль-
берт, Ф. Хедоурі, Р. Фатхутдінов, В. Стадник 
і ін., а саме механізми запобігання негативних 
наслідків. Адже керівнику в системі управлін-
ня потрібно постійно приймати рішення. А так, 
як сьогодення характеризується масштабні-
стю управління тому кожне рішення сучасного 
керівника повинно бути націлене на конкретний 
результат. 

Метою статті є пошук таких методів, спо-
собів і інструментів прийняття управлінських 
рішень, які б допомогли досягненню оптималь-
ного результату при конкретних обставинах.

Виклад основного матеріалу.  Для того, щоб 
реалізовувати функції, які покладено на держа-
ву, вона створила відповідну систему органів 
влади, які являються носіями державної вико-
навчої влади і які в свою чергу володіють спе-
ціальними правами для здійснення управління 
в державі [3]. В літературних джерелах зустрі-
чаються деякі відхилення трактування поняття 
виконавчої влади, але ми погоджуємося з дум-
кою Н.П. Матюхіна, що орган виконавчої вла-
ди, по-перше являється частиною державного 
апарату, по-друге має територіальну направле-
ність, власну структуру, утворюється в установ-
леному законом порядку і в межах своєї компе-
тенції, за дорученням держави здійснює функції 
державного управління в економічній, соціаль-
но-культурній і адміністративно-політичній сфе-
рах суспільного життя і по-третє має власний 
штат службовців [6]. Вперше як систему, орга-
ни виконавчої влади було створено, після при-
йняття Указу Президента України «Про систе-
му центральних органів виконавчої влади» від 
15 грудня 1999 року [7], де зазначалося, що 
до них входять міністерства, державні служби 
та центральні органи виконавчої влади зі спе-
ціальним статусом. Разом з цим 9.12.2010 року 
вступає в силу Указ Президента України «Про 
оптимізацію системи центральних органів вико-
навчої влади» [8]. Відповідно до зазначеного 
Указу була створена нова система централь-
них органів виконавчої влади, яка складалася із 
76 міністерств: міністерства, центральні органи 
виконавчої влади, центральні органи виконав-
чої влади зі спеціальним статусом і центральні 
органи виконавчої влади, діяльність яких спря-
мовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через відповідних членів Кабінету Міні-
стрів України, що дозволило підвищити ефек-
тивність їх діяльності. 
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У відповідності з вимогами вступу до ЄС 
є інституційне вдосконалення та реорганізація 
системи органів виконавчої влади, що в свою 
чергу тягне за собою врахування процесу при-
йняття управлінських рішень в ЄС. Перед тим 
як перейти до процесу прийняття управлінських 
рішень в Україні, розглянемо цей процес в ЄС. 
В Україні наразі відсутні дослідження процесів 
прийняття рішень Європейським Союзом, хоча 
ця проблема для неї є актуальною. Але все ж 
таки є теоретичні напрацювання таких вчених 
як Кухта Б. [9], Ільчишин Л., Поліщук М. [10]. 

У процесі прийняття управлінських рішень 
ЄС беруть участь такі інституції як Рада ЄС, 
Європарламент і Єврокомісія де і проходить 
цілка низка процедур. Еволюційно склалося, 

що найбільший вплив має Європарламент. 
Щодо прийняття законопроектів, то ініціює їх 
Єврокомісія, а Парламент і Рада їх приймає, 
хоча Парламент має право лише надавати кон-
сультації, але в прийнятті спільного рішення 
все ж таки повинні дійти згоди з Радою, так як 
рішення має бути спільне. Правила та проце-
дури прийняття рішень в ЄС встановлюються 
договорами. Вище зазначені процедури почали 
діяти після набуття чинності Амстердамського 
договору в 1999 р. На рис. 1 представлена схе-
ма прийняття спільного рішення.

Отже, система прийняття рішення Європей-
ським Союзом характеризується багаторівневі-
стю і гнучкістю. В процесі удосконалення проце-
сів прийняття рішення задовольнялися інтереси 

Рис. 1. Процедура спільного прийняття рішення в Європейському Союзі
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Рис. 1. Процедура спільного прийняття рішення в Європейському Союзі 

 

На ухвалення управлінських рішень в Україні суттєво впливає політика і 

суспільне відношення. Динамічний процес вимагає постійного 

удосконалення механізмів прийняття рішень. Одним з найважливіших 

завдань має бути планування цілей розвитку різних аспектів життєдіяльності 

суспільства, завдяки пошуку оптимального плану їх реалізації в межах 

зазначених ресурсів, тобто застосування стратегічного планування. Першим 

кроком в цьому процесі є формування мети, яку потрібно досягти шляхом 

Два читання у Раді ЄС 

Два читання у Європарламенті 

Єврокомісія готує та направляє законопроект до Європарламенту і Ради ЄС 

У випадку коли згоди у двох читаннях Ради ЄС і Європарламенту досягнуто 
не було, пропозиція виноситься у погоджувальний комітет, який складається  

з однакової кількості представників ради і парламенту 

Якщо Рада та Парламент 
приймають в цілому дану 

пропозицію,  
то законопроект 
приймається 

Якщо погоджувальному 
комітету не вдається дійти 

до згоди щодо спільної 
позиції, або якщо 

Парламент або Рада  
не схвалює його,  
то законопроект  
не приймається 

Погоджувальний комітет приймає спільну пропозицію, основану на спільних 
позиціях і поправках парламенту під час другого читання 
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всіх держав-членів ЄС від малих до великих. 
Органи, які були створені для прийняття рішень 
виявилися спроможними враховувати інтереси 
бізнесу і населення.

На ухвалення управлінських рішень в Укра-
їні суттєво впливає політика і суспільне відно-
шення. Динамічний процес вимагає постійного 
удосконалення механізмів прийняття рішень. 
Одним з найважливіших завдань має бути 
планування цілей розвитку різних аспектів 
життєдіяльності суспільства, завдяки пошуку 
оптимального плану їх реалізації в межах зазна-
чених ресурсів, тобто застосування стратегіч-
ного планування. Першим кроком в цьому про-
цесі є формування мети, яку потрібно досягти 
шляхом прийняття управлінських рішень. Мета 
звісно має бути значимою і задовольняти певні 
потреби населення. Для з’ясування потреб про-
водять ситуаційний аналіз, який повинен бути 
точним і достовірним. 

Другим кроком є прийняття рішення, тобто 
створення проекту управлінського рішення. На 
обговорення виносяться різні варіанти вирі-
шення проблеми, де законодавчими органами 
формулюються конституційні норми і принципи 
і на їх основі формулюється стратегія, яка і має 
назву політики. А задачею виконавчих органів 
є практична реалізація наміченої стратегії і опе-
ративне управління даним процесом. На про-
тивагу цьому в окремих країнах-членах ЄС на 
даному етапі проводять попереднє узгоджен-
ня і розроблення декількох варіантів, і при-
йняття остаточного рішення є за виконавчими 
органами влади. Але наразі існують проблеми 
недовіри громадян до політичних службовців, 
і неврахування потреб населення на місцях, 
тому, що запобігти цьому є необхідним залуча-
ти громадян до процесу прийняття рішень, що 
являється свідченням справжнього демокра-
тичного суспільства. Тому основною задачею 
органів місцевого самоврядування повинно 
бути заохочення та сприяння участі громадян 
як окремо, так і за допомогою неурядових орга-
нізацій. Тому, у 2017 році Комітет міністрів при-
йняв Керівні принципи щодо громадської уча-
сті у процесі прийняття політичних рішень [11], 
щоб допомогти державам-членам забезпечи-
ти участь громадян та неурядових організацій 
(НУО) у процесі прийняття політичних рішень, а 
у 2018 році – Рекомендації CM/Rec(2018)11 щодо 
необхідності посилення захисту та сприяння 
розвитку простору громадянського суспільства 
в Європі та CM/Rec(2018)4 щодо участі грома-

дян у місцевому публічному житті [12]. Отже, 
даний проєкт Ради Європи «Зміцнення громад-
ської участі у демократичному процесі прийнят-
тя рішень в Україні» [13], що впроваджується 
Офісом Ради Європи в Україні в межах Плану 
дій Ради Європи для України. 

Розглянемо і інші форми залучення грома-
дян до прийняття політичних рішень наприклад 
в громадах вони втілюється у таких формах 
як інформування, консультування, співпраця 
і делегування і інших. Наразі існують різноманіт-
ні інструменти залучення громадян, які можуть 
застосовуватись на усіх етапах прийняття полі-
тичних рішень, наприклад розробка порядку 
денного і інші. В праці «Драбина громадянської 
участі» Шеррі Арнштайн [14], описані інструмен-
ти участі громадян, зокрема дискримінованих 
груп населення в США. Так, в даній праці запро-
поновано «громадянську участь» поділити на 
три рівні: неучасть, символічні заходи і грома-
дянська влада, які в свою чергу ділилися ще на 
складові. Таким чином суспільство піднімається 
по сходинкам від найнижчих – маніпулятивних 
рівнів псевдодемократії до справжньої громадян-
ської участі. Дану теорію використовують і зараз, 
але вона має узагальнюючий характер, тому 
дослідження даного питання продовжувалось 
і в 1988 році Десмонд М. Коннор публікує статтю 
під назвою «Нова драбина громадської парти-
сипації» [15]. На противагу драбини Арнштайн, 
шкала Коннора, яка включає два блоки: пер-
ший – в компетенції широкої громадськості, дру-
гий – прерогатива громадських лідерів, можна 
було застосовувати до певного інструменту пар-
тисипації, вона дозволяла приймати ефективні 
рішення в різних сферах життєдіяльності.

Далі розповсюдження демократичності 
в 2000-х роках, в світі зумовило появу різно-
манітних інструментів, які кожна країна почала 
трактувати і вводити в дію по своєму. В статті 
Геном Роу та Лінн Фрюер «Типологія механіз-
мів громадянського залучення» [16], був пред-
ставлений незчисленний список інструментів 
участі, але після деякого впорядкування вони 
розробили власну типологію, яка складалася із 
трьох рівнів: комунікація, консультація і участь, 
яка включає в себе і ті інструменти які наразі 
функціонують в Європі і Сполучених Штатах 
Америки. Отже, дана типологія носить досить 
загальний характер, без детального тлумачен-
ня кожного етапу, так як і драбина Арнштайн.

Більш детальну інформацію про інструмента-
рій залучення громадян до прийняття управлін-
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ських рішень представила Міжнародна асоціа-
ція громадської участі («International Assosiation 
for Public Participation» (IAP2)) [17]. Члени-краї-
ни, до який входять і Канада з Австралією ство-
рили так званий «Спектр громадської участі», 
де виділили п’ять рівнів зростання громадян-
ського впливу (від найслабшого до найсильні-
шого): інформування, консультація, залучення, 
співпраця, уповноваження (делегування), при-
чому розглядали кожен рівень у двосторон-
ньому порядку, зі сторони держави і зі сторони 
громадян. Дана Міжнародна асоціація і нада-
лі продовжує роботу в напрямку відповідності 
даних спектрів сучасному світу.

Висновки і пропозиції. Отже на другому 
етапі управлінське рішення у вигляді держав-
ного чи адміністративного акту має вигляд 
остаточного варіанту з рівнями відповідально-
сті. На третьому кроці здійснюють його затвер-
дження, що прописано в законі. Законопроект 
затверджується парламентом і представляєть-
ся на підпис президенту. Саме на цьому етапі 
прийняття рішення, документ стає законом чи 
адміністративним актом. Четвертим кроком 
є реалізація рішення, тобто закон чи норматив-
ний акт, який вступив в законну силу. На цьому 
етапі важливим є розроблені механізми і струк-
тури яких це рішення стосується, адже не завж-
ди цілі, які були поставлені даним законом або 
нормативним актом приносять ті результати, які 
досягаються на місцях. Тому необхідна співп-
раця з органами і громадянами на місцях, що 
і було доказано вище, про велику значущість 
участі громадян в прийнятті рішень. Ну і звісно 
заключним, п’ятим етапом є оцінювання резуль-
татів. На даному етапі важливим є оцінювання 
інструментів, засобів, механізмів, які засто-
совувалися для реалізації даного рішення на 
предмет їх ефективності і оптимальності, яким 
чином здійснювався моніторинг, як врегульову-
валися конфлікти.

Отже, ефективність управлінських рішень 
напряму залежить від якості державного управ-
ління. Для того щоб система державного управ-
ління була ефективною потрібно застосовувати 
комплексні та сучасні підходи, які базуються на 
реальних даних та є результатом діалогу, ана-
лізу та спільної роботи різних груп стейкхол-
дерів. Необхідно справедливо оцінити існуючі 
результати та ті задачі, які поставлені перед 
реформами та визначити подальші пріорите-
ти та кроки. Підтвердженням того є оновлення 
Стратегії реформування державного управлін-

ня до 2025 року, яку Секретаріат Кабінету Міні-
стрів України за підтримки Офісу реформ КМУ 
та проєкту EU4PAR ініціював.
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Sahachko Y. M., Bogomolova K. S. Public participation as a determining factor  
in the strategic direction of the management decision-making process

The article examines the concept of public administration, methods and tools to ensure its effec-
tiveness, as well as the dependence of this process on management decisions made by managers. 
The notion of executive power as a system of government bodies, which are responsible for the 
implementation of state functions and the need for their institutional improvement and reorganization 
in accordance with the requirements of accession to the European Union, is also studied. It has been 
established that the key to a successful democratic society is to establish a dialogue with the public, 
both at the national and global levels. Also, in order to address important issues of society, there  
is a need to involve citizens in the public sphere, which will solve the problems of citizens’ distrust  
of political officials and disregard for the needs of the population on the ground. The peculiarities  
of the strategic component of management in the process of making managerial decisions are 
revealed. It emphasizes the need to reform public administration, based on new principles, strate-
gies, concepts that will meet today’s challenges. The historical development of public administration 
and public authorities is outlined, and it is emphasized that any processes that take place in it depend 
on the effective process of making managerial decisions. To find tools to improve the management 
decision-making process in Ukraine, the experience of the European Union is considered and it is 
established that the decision-making system takes into account the needs of all EU member states, 
and with it the needs of business and the population.

It is established that the process of making managerial decisions in Ukraine is influenced by  
politics and public relations, and for its improvement it is necessary to use strategic planning,  
the main purpose of which is to meet the needs of the population. Various forms of citizen involve-
ment in the management decision-making process are considered, the main ones being information, 
consultation, involvement, cooperation, delegation, which should be considered both from the state 
and citizens’ point of view, but these forms are constantly adapted to today’s realities.

Key words: public administration, public authorities, citizens, strategic planning, society, political 
decisions, reforms, political officials.
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ  
РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІЗМУ В УКРАЇНІ
У ході дослідження обґрунтовано основні передумови для формування моделі регулюван-

ня лобістської діяльності в Україні. Охарактеризовано основні тенденції та проблеми здійс-
нення лобістської діяльності. Визначено основні ціннісні орієнтири формування механізму 
регулювання лобізму в Україні. Зокрема, особливу уваго було приділено обґрунтуванню зако-
нодавчих ініціатив легалізації лобізму в Україні як специфічного виду професійної діяльності.

Визначено основні передумови для реалізації ідеї законодавчого закріплення лобістської 
діяльності. Обґрунтовано також певні перешкоди щодо можливості синхронізації лобіст-
ської діяльності з чинним антикорупційним законодавством.

Обґрунтовано основні етапи моделі розвитку лобістської діяльності в Україні. Зроблено 
відповідні висновки щодо правового підґрунтя вирішення проблеми легалізації лобізму, зокре-
ма зроблено акцент на існуванні ряду потенційних переваг цього процесу. 

Запропоновано положення професійно-етичного кодексу лобістів має визначити вимоги 
до відповідності професійним характеристикам лобістів мають вимагати, не лише вміти 
працювати з фактами, а й нівелювати корупційні ризики в процесі лобіювання, мати нави-
чку, уникати конфлікт інтересів тощо. 

Розкрито проблематику розробки відкритої інформаційної бази лобістів та проаналізо-
вано основні ключові вимоги впровадження відкритої інформаційної бази лобістів. Приділено 
увагу розробці зручного інтерфейсу користувача з елементами аналітики. 

Розроблено та запропоновано модель механізму регулювання лобістської діяльності, яка 
створює можливості для використання сучасних інструментів державного управління полі-
тичними процесами з урахуванням системного підходу, що забезпечує узгодження дій окре-
мих органів державного управління та інтересів інших суб’єктів публічного адміністрування 
на різних етапах здійснення лобістської діяльності. Розкрито більш детально основні ком-
поненти даної запропонованої моделі механізму регулювання лобістської діяльності.

Ключові слова: лобізм, лобістська діяльність, лобіювання, механізм, публічне управління, 
державне регулювання, державний апарат.

Постановка проблеми. Лобістська діяль-
ність стала професійною, набула розвинених 
організаційних форм, її масштаби суттєво зрос-
ли. Лобізм перетворився в повноцінний суспіль-
ний інститут і став одним з найважливіших еле-
ментів в системі соціально-політичної взаємодії 
демократичних суспільств, ефективно допов-
нюючи традиційні представницькі інститути 
демократії, сприяючи залученню в політичний 
процес різних соціальних інтересів. Це сприяє 
формуванню гармонійної і максимально зба-
лансованої державної політики. В даний час 
лобізм виступає в якості одного з центральних 
інститутів демократичних політичних систем, 
яка отримала неформальне визначення «тре-
тьої палати парламенту» і «п’ятої гілки влади». 

Актуальність досліджуваної теми доповнюєть-
ся тим, що в сучасні Україні моделі лобізму 
мають дуже диференційований та хаотичних 
характер, що не дозволяє ефективно вико-
ристовувати дане явище з метою прискорення 
соціально-економічного розвитку. Тому, досить 
важливим є вивчення можливостей запрова-
дження ефективної моделі регулювання лобіст-
ської діяльності в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В науковій літературі можна знайти ряд дослід- 
жень, що присвячені вивченню проблем розвит-
ку лобізму, зокрема формування його моделей 
в Україні. Зокрема, варто відмітити праці таких 
авторів як Ворчакова І. Є. [1], Гнатенко Н. [2],  
Годний С. П. [3], Гулак Л.С. [4], Журба Ю. А. [5], 
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Мареніченко В. В. [6], Рачинська М. П. [12], Си- 
чова М. О. [6], Черінько І. П. [13], Шевченко Т. [13], 
тощо. Однак, подальшого розвитку потребують 
питання щодо розробки комплексних підходів 
до удосконалення моделі регулювання лобіст-
ської діяльності в Україні.

Метою статті є обґрунтування можливостей 
розвитку моделі регулювання лобізму України.

Виклад основного матеріалу. Специфікою 
розвитку лобізму в Україні є наявність певних 
елементів корпоративізму і клановості. Лобіст-
ська діяльність при цьому не регулюється 
законодавчо, а існує паралельно та передба-
чає поступове інтегрування з бюрократичною 
моделлю державного управління. 

Як відзначає Ворчакова І. Є., регулювання 
лобізму в Україні практично є відсутнім. Від-
сутність правової регламентації лобізму вно-
сить досить негативний відтінок у можливості 
використання інструментів лобіювання в межах 
правого поля, ставлячи лобістську діяльність 
в Україні в один ряд з протиправними корупцій-
ними діями [20, с. 89]. 

На думку Черінько І. [13, с. 377], в Украї-
ні присутньою є модель локальної інтеграції 
лобізму та його інтеграція з системою місцевого 
та загальнодержавного керування. Варто відмі-
тити, що вчена акцентує увагу на формування 
нормотворчого процесу та його специфіці по 
відношенню до реалій України. При цьому нею 
було проаналізовано різні проекти нормативних 
документів у сфері лобізму та проведено їх ана-
ліз на відповідність інтересам певних зацікав-
лених груп. 

Гнатенко Н. підкреслює, що важливим для 
розвитку соціально-політичної системи є той 
факт, що прояви лобізму завжди набувають 
свого розголошення. Так, досвідчені аналітики 
спроможні обґрунтувати різні прояви лобіюван-
ня певних соціальних груп або бізнесу та здійс-
нити розголошення інформації про це у засобах 
масової інформації [2, с. 435].

Журба Ю.А. відзначає, що формування різ-
них підходів до організації лобістської діяльно-
сті почався досить давно, проте, лише в проце-
сі становлення системи соціально-економічних 
функцій в рамках політичних систем розвинутих 
країн лобізм перетворився в організаційну фор-
му присутності виділених кіл зацікавлених осіб 
(стейкхолдерів) в різних інститутах державної 
влади задля підтримки їх інтересів [5, с. 14]. 
У доповнення Мареніченко В.В. та Сичова М.О. 
підкреслюють нагальність проблематики лобіз-

му окреслюється тим, що в сучасній політичній 
системі України відсутні певним чином струк-
туровані підходи до формування моделі лобіз-
му. Окремі прояви лобістської діяльності мають 
досить хаотичних характер, що зумовлено відсут-
ністю вироблених механізмів лобізму [6, с. 84–85]. 

Годний С.П. характеризує вітчизняну модель 
розвитку лобізму як об’єктивний процес форму-
вання політичної системи. Представники груп 
інтересів в Україні здійснюють свою активність 
неформально, що обумовлено відсутністю вира-
жених законодавчих та інституційно-організацій-
них засад регулювання лобістської діяльності. 
Характер політичної культури в нашій держа-
ві поки що не досяг того рівня, який дозволяє 
перевести лобізм на прозорі та системні рейки 
у відповідності з правовими вимогами. До того 
ж розвиток лобізму в Україні характеризується 
певними іманентними характеристиками, що 
визначають досить активну взаємодію різних біз-
нес-груп з органами державної влади [3, с. 310].

Таким чином, основними ціннісними орієнти-
рами формування механізму регулювання лобіз-
му в Україні є орієнтація на кращий світовий 
досвід його становлення у розвинутих демокра-
тичних країнах, використання сучасних цифро-
вих технологій для оптимізації процесів нагля-
ду за лобістською діяльністю та попередження 
корупційної складової, формування відповід-
них інститутів з регулювання лобізму та його 
законодавче закріплення. При цьому найбільш 
оптимальним, з точки зору можливостей імпле-
ментації, є досвід європейської моделі регулю-
вання лобізму. Виходячи зі сказаного вище, було 
обґрунтовано інституційно-організаційну модель 
механізму регулювання лобізму в Україні (рис. 1).

Розкриємо більш детально основні компо-
ненти даної запропонованої моделі. Одним 
з центральних компонентів механізму регулю-
вання лобізму є відповідний орган в системі 
державного управління, який має відповідати 
за адміністрування реєстру лобістів, імплемен-
тацію положень вітчизняного законодавства 
у сфері регулювання лобізму, яке має бути при-
йнятим до моменту запуску даного державно-
го органу. Проведений аналіз світового досвіду 
регулювання лобізму свідчить, що наявність 
відокремленого органу державної влади, що 
здійснює контроль за функціонуванням реє-
стру лобістів, є усталеною світовою практикою. 
Також варто відмітити, що інфраструктурне 
забезпечення механізму регулювання лобіз-
му, як видно зі схеми, доповнюється органами 
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законодавчої та виконавчої влади, у тому числі 
антикорупційними органами. 

Орган законодавчої влади (Верховна Рада 
України, надалі ВРУ) здійснює нормативне 
забезпечення процесу функціонування інших 
органів – органу регулювання лобізму, Кабінету 
Міністрів України (надалі КМУ), Антикорупційних 
органів. Орган регулювання лобізму має здійс-
нювати свою діяльність відповідно прийнятого 
закону України «Про лобізм» (зв’язок № 4 на 

схемі). На сьогодні є 3 законопроекти щодо вре-
гулювання лобізму в Україні, однак жоден з них 
не набув свого логічного продовження і всі вони 
перебувають у замороженій фазі [9; 10; 11]. Як 
було зазначено, на сьогодні у ВРУ зареєстро-
вано чотири законопроекти щодо регулювання 
лобізму. Тому важливим кроком до формування 
механізму лобізму в найближчий перспективі 
є прийняття відповідного закону. Варто зверну-
ти увагу, що орган з регулювання лобізму також 
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має дотримуватися інших нормативних актів, які 
окреслюють периметр антикорупційної бороть-
би та базис функціональних повноважень пра-
цівників даного органу (зв’язок № 1 на схемі). 
З іншого боку ВРУ приймає закони та відпо-
відні зміни до них, на основі яких формуються 
накази та постанови КМУ, а також здійснюється 
законодавче регламентування антикорупційних 
органів (зв’язки № 2 та № 4 на схемі). 

Основні положення про завдання, функ-
ції та принципи роботи органу з регулюван-
ня лобізму має бути визначено у законі «Про 
лобізм», який пропонується прийняти (зв’язок 
№ 7 на схемі). Похідним нормативних докумен-
том також має стати професійно-етичний кодекс 
лобіста, положення якого мають бути узгоджені 
з іншими нормативними актами у сфері регулю-
вання лобізму. 

Законодавче закріплення прав лобіста, 
нерозголошення конфіденційної інформації 
та персональних даних є однією з найважли-
віших вимог до професійно-етичного кодек-
су лобіста. Специфіка лобістської діяльності 
характеризується тим, що існує досить високий 
ризик неправомірного використання конфіден-
ційної інформації, особливо в умовах України. 
Зокрема, досить вагомим аргументом у даному 
напрямку є недосконалість вітчизняного пра-
вового поля щодо врегулювання питань, пов’я-
заних з розголошенням конфіденційних даних 
та порушенням авторських прав [7]. Лобісти, 
у ході взаємодії зі своїми клієнтами, отриму-
ють доступ до чутливих даних та інформації, 
що може містити ознаки комерційної таємни-
ці. Порушення законодавства у сфері захи-
сту інформаційних прав може бути серйозним 
викликом для продовження здійснення лобіст-
ської діяльності. Для роботи з конфіденцій-
ними даними особа повинна мати відповідні 
навики та бути обізнаною з загальними прави-
лами захисту інформації від її розголошення,  
а також мати елементарні навики інформацій-
ної грамотності, аби не компрометувати влас-
ний доступ до чутливих даних в аспекті ризику 
протиправного доступу до них з боку третіх осіб. 

Також положення професійно-етичного 
кодексу лобіста має визначати вимоги до складу 
професійної характеристики лобістів та вима-
гати не лише вміння працювати з інформаці-
єю, а й нівелювати корупційні ризики у процесі 
лобіювання, мати необхідні навички, уникати 
конфлікту інтересів, тощо. Лобісти мають бути 
професійними людьми, з відповідним досвідом 

у сфері просування політичних інтересів. Тому, 
перелік компетенцій лобістів варто доповнити 
вимогами щодо володіння навиками комуніка-
цій з органами державної влади та посадовими 
особами, знання публічного сектору управлін-
ня, норма господарського та цивільного пра-
ва, тощо. Очевидним є той факт, що наявність 
наведених прописаних положень в професій-
но-етичному кодексі лобіста не гарантує наяв-
ності у потенційного лобіста відповідних яко-
стей. Однак, перелік цих положень є важливою 
допоміжною інформацією при формуванні реє-
стру лобіста. Для прикладу, можна розглянути 
ситуацію, коли лобіст подає запит на включен-
ня до реєстру. 

Серед основних критеріїв, що заповнюються 
при поданні запиту – наявність вищої освіти від-
повідного фахового спрямування та додаткових 
відомостей з проходження навчальних програм, 
тренінгів. Це критерій має перевірятися систе-
мою електронного реєстру, а надані лобістом 
документи мають верифікуватися. У випадку 
підтвердження достовірності наданих особою 
даних, буде виконано вимогу положення профе-
сійно-етичного кодексу лобіста щодо володіння 
відповідними навиками. Так, особи, які мають 
вищу освіту у галузі державного управління, 
або ж пройшли спеціальні програми навчання, 
по замовчуванню мають відповідати критерію 
наявності відповідних професійних якостей, що 
закладені у положеннях професійно-етичного 
кодексу лобіста. 

Функціонування органу регулювання лобізму 
має відбуватися на основі відповідного мето-
дичного забезпечення (зв’язок № 5 на схемі). 
Даний орган не має бути підконтрольним Кабі-
нету Міністрів України (зв’язок № 3 на схемі), 
однак також повинен володіти певною само-
стійністю у прийнятті ряду рішення щодо адміні-
стрування реєстру за тих умов, коли ці рішення 
не йдуть врозріз із загальними вимогами у сфе-
рі антикорупційного законодавства (зв’язок 
№ 6 на схемі). 

Важливим інфраструктурним компонентом 
механізму регулювання лобізму виступає від-
крита база даних лобістів (зв’язок №6 на схе-
мі). Вона є технологічним доповненням до реє-
стру. Однак, надавати безпосередній доступ до 
реєстру лобістів усім користувачам не можна, 
оскільки адміністрування реєстру та доступ до 
його даних повинні бути лише у працівників 
органу регулювання лобізму [14]. Це зумовле-
но тим, що сам реєстр безпосередньо містить 
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персональні дані, які відповідно до вітчизня-
ного (Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI 
«Про захист персональних даних» [8]) та євро-
пейського законодавства (GDPR, «General 
Data Protection Regulation» [15]) є строго конфі-
денційними та перед тим, як бути відкриті для 
публічного доступу, мають бути знеособлені. 
Тому відкрита інформаційна база лобістів має 
накопичувати агреговані дані з реєстру лобіс-
тів. Наявність наведеної бази лобістів є осно-
вою для відображення також знеособлених 
агрегованих даних у статистичних ресурсах 
Державної служби статистики України та інших 
дата-сервісах (зв’язок № 9 на схемі). Додатко-
вим є компонент, що забезпечує інтегрованість 
механізму регулювання лобізму з системою 
регулювання лобізму Європейського Союзу 
(зв’язок № 10 на схемі). Зокрема, мова йде про 
двосторонній інформаційний обмін даними сто-
совно лобістів між українським та європейськи-
ми реєстрами. Також знеособлені статистич-
ні дані з реєстру лобістів України мають бути 
доступні для європейських організацій з метою 
забезпечення прозорості політичного процесу 
в Україні (зв’язок № 11 на схемі). 

Компонент контролю за функціонуванням 
реєстру лобістів та доступу до нього є важ-
ливим елементом для забезпечення дієвості 
запропонованого механізму регулювання лобіз-
му (зв’язок № 12 на схемі). В якості компоненту 
контролю можна запропонувати декілька аль-
тернативних варіантів:

– контроль за діяльністю органу, що буде 
здійснювати регулювання лобістської діяль-
ності, може забезпечуватися вже наявни-
ми органами виконавчої влади (наприклад, 
цим органом контролю може виступати один 
з департаментів, що знаходяться в межах 
секретаріату Кабінету Міністрів України: Депар-
тамент з питань інфраструктури та технічно-
го регулювання, Відділ з питань дотримання 
антикорупційного законодавства, Департамент 
моніторингу та контролю);

– створення нового структурного підрозді-
лу в межах одного з органів виконавчої влади 
(Національне антикорупційне бюро України, 
Кабінет Міністрів України, Національне агент-
ство з питань запобігання корупції), який буде 
забезпечувати функції контролю за адміністру-
ванням реєстру лобістів.

Загальною метою розробки відкритої інфор-
маційної бази лобістських проектів є впрова-
дження реєстру лобістів в Україні з використан-

ням кращого світового досвіду, що передбачає 
публічний доступ до деперсоналізованих даних 
про діяльність лобістів. У разі досягнення мети, 
можна припустити, що можливим буде суттєве 
зниження рівня корупційного лобізму у перші 
роки після впровадження рішення; а також зни-
ження тіньових потоків коштів від корупційного 
лобізму та рівня зростання суспільного контро-
лю за лобізмом, що може допомогти уникнути 
шкоди суспільно-політичним інтересам України. 

Проблематика розробки відкритої інформа-
ційної бази пояснюється відсутністю досвіду 
реалізації подібних проектів та недостатнім розу-
мінням інформаційної моделі даних. Зокрема, на 
при запуску електронного реєстру лобістів в умо-
вах відсутності відкритої інформаційної бази, 
він не зможе використовуватися як інструмент 
громадянського суспільства для відстоювання 
інтересів різних соціальних груп. Однак, наведе-
ні проблеми можуть бути нівельовані за рахунок 
застосування підходу SAFE [16], що дозволить 
ітераційно створити та впровадити в роботу базу 
лобістських проектів. При цьому, у разі впрова-
дження бази проектів буде досягнуто суспільний 
контроль за здійсненням лобізму.

Основні ключові вимоги впровадження відкри-
тої інформаційної бази лобістів передбачають 
наявність інструментів для збору агрегованих 
даних з реєстру лобістів та їх збереження до репо-
зиторію. Дані мають бути надійно захищені, для 
чого можуть використовуватися засоби крипто-
графії та впровадження автоматизованих систем 
контролю за можливими загрозами (volnurabilities 
checks). Наявність механізмів агрегування та зне-
особлення даних реєстру лобістів є важливим 
компонентом, що забезпечить можливості отри-
мання користувачами узагальнених статистичних 
даних про виконання лобістських проектів. 

Важливу увагу в аспекті вимог до інформа-
ційної бази варто приділити розробці зручного 
інтерфейсу користувача з елементами аналіти-
ки. Користувачі повинні мати змогу самостійно 
будувати фільтри для пошуку необхідних даних, 
а також отримувати статистичні дані у формі 
зведених таблиць та інформативних графіків. 
Наприклад, така можливість є у відкритій інфор-
маційні базі даних лобістських проектів, що 
впроваджена в ЄС та інтегрована з електронним 
реєстром. Вона дозволяє користувачу зайти на 
сторінку з фільтрами, задати необхідні критерії 
вибірки та вивести інформацію у вигляді дина-
мічної таблиці, графіка або ж завантажити дані 
у текстовому вигляді. 
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Висновки і пропозиції. Отже, основні тен-
денції та характеристики розвитку лобістської 
діяльності мають певну специфіку, що частково 
спирається на зарубіжний досвід, але в пере-
важній мірі все ж таки формується під впливом 
ряду політико-правових, соціально-економічних 
та культурно-етичних факторів. Тому обґрунту-
вання оптимального механізму регулювання 
лобізму в сучасній Україні має базуватися на 
кращих світових практиках, а також враховува-
ти помилки, які були зроблені в Україні у процесі 
здійснення спроб легалізувати лобізм в рамках 
чинного законодавства.
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Samoilenko O. O. Directions of improving lobby regulation in Ukraine
In the course of the research the main preconditions for the formation of the model of lobbying 

regulation in Ukraine are substantiated. The main trends and problems of lobbying are described. 
The main values of the reference of the mechanism of lobbying regulation in Ukraine are deter-

mined. In particular, special attention was paid to the substantiation of legislative initiatives to legal-
ize lobbying in Ukraine as a specific type of professional activity. The basic preconditions for realiza-
tion of the idea of legislative consolidation of lobbying activity are defined. Certain obstacles to the 
possibility of synchronizing lobbying activities with current anti-corruption legislation have also been 
substantiated. The main stages of the model of lobbying development in Ukraine are substantiated. 
Relevant conclusions have been made on the legal basis for solving the problem of legalization  
of lobbying, in particular, the emphasis is on the existence of a number of potential benefits of this 
process. 

The proposed provision of the professional code of ethics for lobbyists should define the require-
ments for compliance with professional characteristics. The issues of developing an open infor-
mation database of lobbyists are revealed and the main key requirements for the implementation  
of an open information database of lobbyists are analyzed. Attention is paid to the development  
of a user-friendly interface with elements of analytics. 
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A model of a mechanism for regulating lobbying has been developed and proposed, which creates 
opportunities for the use of modern tools of public administration of political processes, taking into 
account a systematic approach that ensures coordination of individual government bodies and inter-
ests of other public administration entities at different stages of lobbying. The main components of this 
proposed model of the mechanism of regulation of lobbying activity are revealed in more detail.

Key words: lobbying, lobbying activity, lobbying, mechanism, public administration, state regula-
tion, state apparatus.
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МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
У статті систематизовані фактори, які мають вагомий вплив на процес формування та 

реалізацію інвестиційного потенціалу транспортної галузі: екзогенні (призначення інвести-
цій для споживчих цілей або для потреб транспортної галузі; джерела фінансування можливих 
розробок; позиціювання відповідного суб’єкта господарювання в галузі; ефективна держав-
на політика у напрямку інвестиційної діяльності; діяльність інвестиційної інфраструктури 
поза межами бізнесу); ендогенні (інтелектуальний капітал; належний психологічний клімат 
в проведенні організації, тобто відповідний рівень лояльності учасників для відтворюваль-
ного процесу; досягнутий техніко-технологічний рівень; організація належного управління 
інтелектуальною власністю; належність організаційних структур для управління завданням 
інвестиційної діяльності). Ідентифіковані головні напрями механізму публічного управління 
розвитком інвестиційного потенціалу транспортної галузі: реформування відносин власності 
механізму публічного управління розвитком інвестиційного потенціалу транспортної галузі; 
фінансово-кредитне забезпечення проведення фундаментальних досліджень й реалізація прі-
оритетних інвестиційних проєктів; реалізація ефективних механізмів соціально-економічно-
го й екологічного стимулювання інвестиційної діяльності; сприяння забезпечення системної 
охорони прав на інтелектуальну власність. Обгрунтовані заходи забезпечення результатив-
ності механізму публічного управління розвитком інвестиційного потенціалу транспортної 
галузі: удосконалення та адаптації до умов сьогодення нормативно-правової бази; форму-
вання надійної структури інформаційно-консалтингового забезпечення провадження інвести-
ційної діяльності у транспортній галузі; підтримка та популяризація інвестиційної культури 
для транспортної галузі шляхом більш широкого впровадження інновацій; всебічна підтримка 
та розвиток наукової діяльності, створення наукових лабораторій і кластерів на їх основі. 
Представлено структурну декомпозицію механізму публічного управління розвитком інвес-
тиційного потенціалу транспортної галузі, яка пeрeдбaчaє рeaлiзaцiю сукупності завдань 
стратегічного планування розвитку ресурсного транспортної галузі на основі використання 
практичного iнcтрумeнтaрiю горизонтального й вертикального управління. Визначено, що 
рeзультaти рeaлiзaцiї такого мeхaнiзму орієнтовані нa ефективне використання наявного 
інвестиційного потенціалу України, державної підтримки інвестиційних проєктів та підтрим-
ку конкурентного середовища, яке відповідає нагальним ринковим трансформаціям.

Ключові слова: транспортна галузь, механізм, розвиток, публічне управління, інвести-
ційний потенціал.
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Постановка проблеми. Зовнішньоеконо-
мічна діяльність країни загалом та вітчизняних 
підприємств зокрема передбачає розвиток сфе-
ри транспортних послуг. Підвищення їх якості 
може значно знизити витрати на транспорт як 
частину собівартості продукції та, відповідно, 
підвищити прибутковість конкретних суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. З іншого боку, 
нарощення обсягів зовнішньої торгівлі країною 
змушує підприємства транспортної галузі удо-
сконалювати свої технології та шукати шля-
хи подолання існуючих проблем. Україна має 
значний потенціал для нарощування потенціа-
лу транспортної галузі. В умовах євроінтегра-
ції змінюється глобальний вектор, трансфор-
муються логістичні схеми, відповідно питання 
врегулювання проблем розвитку інвестиційного 
потенціалу транспортної галузі набувають осо-
бливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями проблем розвитку інвестицій-
ного потенціалу та підвищення результативнос-
ті функціонування транспортної галузі країни 
займались такі науковці: Н. Ващенко, К. Коцен-
ко, Ю. Пащенко, Е. Ємельянова, А. Хахлюка 
й інші. Однак проблема реалізації механізмів 
публічного управління розвитком інвестицій-
ного потенціалу транспортної галузі, зокрема 
технічних бар’єрів, є доволі новою на тере-
нах вітчизняної науки та потребує подальшого 
дослідження.

Метою статті є поглиблення та обґрунту-
вання теоретико-методологічних основ реаліза-
ції механізмів публічного управління розвитком 
інвестиційного потенціалу транспортної галузі 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Формуван-
ня та реалізація публічної політики розвитку 
інвестиційного потенціалу транспортної галу-
зі засновано на реалізації сукупності функцій, 
що виражають екзогенний прояв специфічних 
властивостей та її роль у загальнодержавних 
соціально-економічних відносинах. Фактори 
і умови екзогенного середовища породжують 
актуальність формування нового механізму 
публічного управління розвитком інвестиційного 
потенціалу транспортної галузі з урахуванням 
специфіки імплементації відповідних принципів:

– стратегічної цілеспрямованості інвести-
ційного потенціалу обумовлює актуальність 
наявності й досягнення стратегічних цілей 
транспортної галузі на основі дотримання пріо-
ритетності науково-інноваційної політики;

– для вертикально-наскрізного управління 
передбачає розробку механізму формування 
інвестиційного потенціалу транспортної галузі 
з дотриманням пріоритетів національної, регіо-
нальної інвестиційної політики;

– безперервності реалізації інвестиційної 
діяльності передбачає перманентне викори-
стання у діяльності транспортної галузі інвести-
ційних змін, які сприяють поступовому переходу 
на новий рівень її розвитку;

– рефлекторності передбачає забезпечен-
ня певної адаптації на основі належної реак-
ції інвестиційної діяльності підприємств тран-
спортної галузі до швидко мінливих запитів 
ринків транспортної галузі;

– динамічності (адаптивності) забезпечує 
чіткий цілеспрямований рух транспортної галузі 
вперед на засадах пошуку шляхів адаптації до 
мінливих вимог ринкового середовища на заса-
дах розширення асортименту інноваційної про-
дукції, зростання рівня інвестиційної активності;

– комплексність реалізує взаємну ув’язку 
складових елементів, підсистем, етапів жит-
тєвого циклу інвестицій, належний ієрархічних 
рівнів та організаційних, соціально-економіч-
них, виробничих й інших стратегічних заходів 
реалізації інвестиційного потенціалу транспорт-
ної галузі;

-– систематичності визначає стабільне безпе-
рервне виконання всіх робіт у сфері формування 
та реалізації інвестиційного потенціалу транспорт-
ної галузі, їх ритмічність й довготривалість дії;

– науковості, що реалізує розробку заходів 
та впливів на інвестиційний потенціал тран-
спортної галузі з урахуванням об’єктивних зако-
нів та закономірностей системного управління;

– інтеграції, що передбачає розвиток інвес-
тиційного потенціалу як відкритої системи у тіс-
ній взаємодії із іншими соціально-економічними 
суб’єктами ринку, інтегруючими зусилля у єди-
ний інвестиційний простір [1–3].

На кожному рівні розвитку суб’єктів тран-
спортної галузі будуть властиві індивідуальні 
фактори, які мають суттєвий вплив на процес 
формування та реалізацію інвестиційного потен-
ціалу транспортної галузі. Тому, фактори, які 
впливають на макро- й мезорівні перебувають 
під безпосереднім впливом державної політи-
ки, певного рівня економічного циклу у країні 
і розвитку технологічних укладів тощо. Також, 
на мікрорівні фактори представляються шля-
хом динамічної реалізації діючого інвестицій-
ного проєкту. Ми переконані, що актуальним 
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є визначення й обґрунтування конкретних фак-
торів. На засадах проведеного дослідження 
існуючих методологічних підходів до проведення 
класифікації факторів розвитку інвестиційного 
потенціалу транспортної галузі країни, автором 
запропоновано систематизувати їх на відповідні 
екзогенні й ендогенні фактори. 

До екзогенних факторів доцільно віднести:
– призначення інвестицій для споживчих 

цілей або для потреб транспортної галузі. 
Потреби для сучасного споживача відрізняють-
ся високою динамічністю, тобто, суб’єкти госпо-
дарювання, які надають послуги, змушені бути 
інноваційними;

– джерела фінансування можливих розро-
бок. Інвестиційна діяльність, зазичай, харак-
теризується значним рівнем невизначеності 
та ризику, тому головним принципом системи 
фінансування транспортної галузі є множин-
ність належних джерел. Можливість залучити 
різні зовнішні джерела фінансування, та мож-
ливість працювати за різними державними 
контрактами, значно підвищує інвестиційну 
активність транспортної галузі;

– позиціювання відповідного суб’єкта госпо-
дарювання в галузі. Значна кількість дослідни-
ків вважають, що представлені галузеві лідери, 
прагнучі зберегти так званий статус-кво, значно 
зменшити турбулентність галузевого середови-
ща, суттєво поліпшують інновації. Також галузе-
ві новачки та аутсайдери, намагаючись змінити 
сформоване розміщення сил у галузі, суттєво 
підвищити турбулентність відповідного галу-
зевого середовища, є належним ініціаторами 
базисних інновацій;

– ефективна державна політика у напрямку 
інвестиційної діяльності (оподаткування, рівень 
стандартизації і сертифікації, законодавство);

– діяльність інвестиційної інфраструктури 
поза межами бізнесу (захист інтелектуаль-
ної власності, функціонування ринку патентів 
та послуг тощо).

Ендогенними факторами, які впливають на 
інвестиційний потенціал транспортної галузі, 
варто зазначити такі:

– інтелектуальний капітал: кваліфікація пра-
цівників, підготовки й перепідготовки спеціаліс-
тів, мотивація свого персоналу, інтелектуальна 
активність працівників;

– належний психологічний клімат в про-
веденні організації, тобто відповідний рівень 
лояльності учасників для відтворювального 
процесу до відповідного суб’єкта господарю-

вання та належний рівень становлення інвести-
ційної культури;

– відповідний досягнутий техніко-технологіч-
ний рівень;

– належний науково-технічний заділ у неза-
вершених інвестиційних проєктів;

– організація належного управління інтелек-
туальною власністю;

– належність організаційних структур для 
управління завданням інвестиційної діяльності.

Варто зауважити, що такі фактори вплива-
ють на існуючі складові інвестиційної активнос-
ті транспортної галузі. Так, на можливість реа-
лізувати інвестиційну діяльність впливають не 
лише внутрішні, а й зовнішні динамічні фактори 
(джерела фінансування, діяльність інноваційної 
інфраструктури тощо) [4–5].

Головними напрямками механізму публічно-
го управління розвитком інвестиційного потен-
ціалу транспортної галузі: 

– реформування відносин власності механізму 
публічного управління розвитком інвестиційного 
потенціалу транспортної галузі й впровадження 
інноваційних організаційних форм діяльності від-
повідних суб’єктів транспортної галузі; 

– фінансово-кредитне забезпечення прове-
дення фундаментальних досліджень й реалізація 
пріоритетних інвестиційних проєктів на засадах 
державного замовлення, активізації приватних 
інвестицій у різні високотехнологічні розробки; 

– реалізація ефективних механізмів соціаль-
но-економічного й екологічного стимулювання 
інвестиційної діяльності; 

– сприяння забезпечення системної охорони 
прав на інтелектуальну власність [6–7]. 

У свою чергу, варто враховувати, що меха-
нізм публічного управління розвитком інвес-
тиційного потенціалу транспортної галузі без-
посередньо залежить від абсолютного рівня 
інвестиційної привабливості галузі, прозорості 
реалізації соціально-економічних процесів, 
результативності законодавства, яке повинно 
регламентувати господарську та соціально-е-
кономічну діяльність. Як отриманий результат 
дотримання таких умов механізму публічного 
управління розвитком інвестиційного потенціа-
лу транспортної галузі доцільно орієнтуватись 
на активне залучення саме приватного капі-
талу, виконання його можливих прав, гармо-
нізація екологічних й соціально-економічних 
інтересів – які, безпосередньо, стимулюють 
впровадження заходів розвитку інвестиційно-
го потенціалу досліджуваної галузі. Механізм 
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публічного управління розвитком інвестицій-
ного потенціалу транспортної галузі під чітким 
контролем держави призводить до стабільнос-
ті показників його функціонування. У такому 
аспекті у найширшому сенсі представлений 
механізм інтерпретує орієнтири для різних ініці-
атив й відкриває більш широкі перспективи для 
їх реалізації – що, насамперед, сприяє станов-
ленню й зміцненню дієвого співробітництва між 
приватним сектором й наукою.

Результативність механізму публічного 
управління розвитком інвестиційного потенціа-
лу транспортної галузі передбачає:

– більш широке використання новітніх ідей, 
нових технологій шляхом безпосереднього 
впровадження їх у галузі;

– збалансованість стимулювання інвестицій-
ної діяльності й підвищення, конкурентоспро-
можності на засадах досягнення результатів 
науково-технічного прогресу;

– формування прозорих умов для організації 
інвестиційної діяльності у контексті прийняття 
стратегічних законів й підзаконних актів, гармо-
нізація й захист інтересів і прав суб’єктів саме 
такої діяльності;

– формування комфортного середовища 
для сприяння організації виробничо-господар-
ської та економічної діяльності на умовах опти-
мальної конкуренції й дотримання існуючого 
законодавства;

– розробка ефективної інфраструктури щодо 
ефективного освоєння й впровадження іннова-
цій та забезпечення співробітництва між різними 
суб’єктами інвестиційної діяльності на засадах роз-
витку державно-приватного партнерства у галузі.

Для сприяння забезпечення результативності 
реалізації представлених заходів досить важливо 
досягти максимально позитивних змін у контексті:

– удосконалення та адаптації до умов сьо-
годення нормативно-правової бази з метою 
забезпечення розвитку інвестиційного потенці-
алу транспортної галузі;

– формування надійної структури інформа-
ційно-консалтингового забезпечення прова-
дження інвестиційної діяльності у транспортній 
галузі для організації ефективної комунікації 
між інвесторами й інноваторами;

– підтримка та популяризація інвестиційної 
культури для транспортної галузі шляхом більш 
широкого впровадження інновацій, стимулю-
вання науково-популярної й просвітницької 
діяльності, перш за все шляхом задіяння засо-
бів масової інформації;

– всебічна підтримка та розвиток наукової 
діяльності, створення наукових лабораторій 
і кластерів на їх основі.

Головним завданням публічного управління 
варто визнати необхідність сприяння розвитку 
інвестиційного потенціалу транспортної галу-
зі, що сприятиме скороченню технологічного 
та економічного відставання України від розви-
нених країн світу, що, насамперед, сприятиме 
зростанню міжнародного авторитету країни, 
мінімізації випадків недобросовісної конкурен-
ції та різних соціально-економічних розсліду-
вань, стримуючих бар’єрів та інших перешкод 
адміністративного впливу, захищаючи існуючі 
прав й соціально-економічні інтереси різних 
суб’єктів господарювання транспортної галузі, 
яку відповідно вони проводять під її контролем.

У цьому контексті, надано теоретичне 
обґрунтування структурної будови механізму 
публічного управління розвитком інвестиційно-
го потенціалу транспортної галузі, який запро-
поновано розглядати через сукупність мето-
дів (економічно-адміністративних), принципів, 
завдань, функцій та інструментів впливу на зга-
дані процеси (рис. 1).

Саме від рівня організації стратегічного пла-
нування залежить результативність механізму 
публічного управління розвитком інвестиційного 
потенціалу транспортної галузі України. В робо-
ті обґрунтовано послідовність виконання такого 
планування, яка передбачає реалізацію наступ-
них етапів: 1) обґрунтування завдань і цілей 
механізму публічного управління розвитком 
інвестиційного потенціалу транспортної галу-
зі; 2) оцінку потенціалу та чинників механізму 
публічного управління розвитком інвестиційного 
потенціалу транспортної галузі; 3) визначення 
існуючих регіональних переваг, задля посилен-
ня ресурсного потенціалу транспортної галузі;  
4) розробку механізму публічного управління 
розвитком інвестиційного потенціалу транспорт-
ної галузі; 5) розробку плану заходів щодо впро-
вадження механізму публічного управління роз-
витком інвестиційного потенціалу транспортної 
галузі; 6) здійснення комплексу заходів щодо 
реалізації механізму публічного управління роз-
витком інвестиційного потенціалу транспорт-
ної галузі; 7) розробку та реалізацію програм 
механізму публічного управління розвитком 
інвестиційного потенціалу транспортної галузі; 
8) моніторинг результативності представленого 
механізму; 9) коригування поставлених цілей 
і методів для їх досягнення.
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Рис. 1. Графічне представлення механізму публічного управління 
розвитком інвестиційного потенціалу транспортної галузі України 

Джерело: розроблено авторами.  

Рис. 1. Графічне представлення механізму публічного управління  
розвитком інвестиційного потенціалу транспортної галузі України

Джерело: розроблено авторами.

Націленість діяльності підсистем механізму 
публічного управління розвитком інвестиційного 
потенціалу транспортної галузі на проведення 
єдиної соціально-економічної політики з забез-

печенням корпоративних пріоритетів і умов 
фінансування інвестиційних проєктів гарантує 
досягнення оптимальності макроекономічних 
й підприємницьких результатів.
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Висновки. Систематизовано фактори впли-
ву на механізм публічного управління розвит-
ком інвестиційного потенціалу транспортної 
галузі (зовнішні та внутрішні). Запропоновано 
якісно новий концептуальний підхід до розроб-
ки механізму публічного управління розвитком 
інвестиційного потенціалу транспортної галузі 
в Україні, який дає змогу нейтралізувати існу-
ючі суперечності і проблеми, використовуючи 
програмно-цільові методи, ключові положення 
системного підходу й концепцію інвестиційного 
розвитку. Визначено ключові (мета, завдання, 
загальні й специфічні принципи, функції, суб’єк-
ти, об’єкт, методи та дієві інструменти) та функ-
ціональні (алгоритм стратегічного планування, 
дієвий інструментарій для реалізації організацій-
но-економічного забезпечення) складові такого 
механізму, імплементація яких орієнтоване на 
отримання синергетичного ефекту. Формалізо-
вано напрями вдосконалення публічного управ-
ління розвитком інвестиційного потенціалу тран-
спортної галузі України: стимулювання попиту на 
провадження наукових досліджень у транспорт-
ній галузі; налагодження міжнародної співпраці; 
стійкий розвиток державно-приватного партнер-
ства й комунікаційних центрів; забезпечення 
ефективності вітчизняного законодавства; фор-
мування спеціалізованого інституційного сере-
довища тощо. До пріоритетів реалізації визначе-
них напрямів належать: розробка міжгалузевих 

центрів взаємодії; активізація форм держав-
но-приватного партнерства та інше.
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Yakaytis I. В., Shestakovska T. L., Shulga N. D. Mechanism of public management 
of the development of the investment potential of the transport industry of Ukraine

The article systematizes factors that have a significant impact on the process of formation and 
realization of the investment potential of the transport industry: exogenous (designation of invest-
ments for consumer purposes or for the needs of the transport industry; sources of financing for 
possible developments; positioning of the relevant business entity in the industry; effective state pol-
icy in the direction of investment activity; activity of investment infrastructure outside the boundaries  
of business); endogenous (intellectual capital; the appropriate psychological climate in the conduct 
of the organization, that is, the appropriate level of loyalty of participants for the reproduction pro-
cess; the achieved technical and technological level; the organization of proper management of intel-
lectual property; the appropriateness of organizational structures for managing the task of invest-
ment activity). The main directions of the mechanism of public management of the development 
of the investment potential of the transport industry have been identified: reforming the ownership 
relations of the mechanism of public management of the development of the investment potential  
of the transport industry; financial and credit support for fundamental research and implementation 
of priority investment projects; implementation of effective mechanisms of socio-economic and envi-
ronmental stimulation of investment activity; promoting the system protection of intellectual property 
rights. Reasoned measures to ensure the effectiveness of the mechanism of public management  
of the development of the investment potential of the transport industry: improvement and adapta-
tion to the current conditions of the regulatory and legal framework; formation of a reliable structure  
of information and consulting support for the implementation of investment activities in the transport 
industry; support and popularization of investment culture for the transport industry through wid-
er implementation of innovations; comprehensive support and development of scientific activities, 
creation of scientific laboratories and clusters based on them. The structural decomposition of the 
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mechanism of public management of the development of the investment potential of the transport 
industry is presented, which provides for the implementation of a set of strategic planning tasks  
for the development of the resource transport industry based on the use of practical tools of hori-
zontal and vertical management. It was determined that the results of the implementation of such  
a mechanism are focused on the effective use of Ukraine’s existing investment potential, state sup-
port for investment projects, and support for a competitive environment that corresponds to urgent 
market transformations.

Key words: transport industry, mechanism, development, public administration, investment 
potential.
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МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ УДОСКОНАЛЕННЯ  
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
Сучасний етап становлення системи публічного управління в галуз охорони здоров’я є склад-

ним і неоднозначним. Важливі виклики сьогодення, що пов’язані з запланованими змінами у про-
цесі децентралізаційних процесів та незаплановані, що зумовлені надзвичайними ситуаціями: 
поширенням пандемії COVID-19 та проблемами воєнного стану спричиняють очікувані (перед-
бачувані) та неочікувані зміни у сучасному розвитку системи публічного управління персоналом 
у галузі охорони здоров’я. Аналіз основних особливостей прояву впливу зовнішніх та внутрішніх 
факторів на об’єкт дослідження дозволив виокремити основні принципи впровадження змін на 
сучасному етапі. Важливим завданням при цьому є організаційно-методична підготовка до впро-
вадження сукупності змін задля досягнення очікуваної результативності. Тому у статті обґрун-
товано комплексні методичні підходи і принципи удосконалення системи управління персоналом 
у галузі охорони здоров’я на сучасному етапі. До основних методичних принципів удосконалення 
системи управління персоналом віднесено: чітке формулювання бачення (візії) змін; складання 
детального плану змін; інформування і комунікація задля розуміння змін серед працівників; послі-
довність виконання дій у загальній системі змін; управління критичним, раціональним та емоцій-
ними інтелектами; моніторинг проміжних результатів та оприлюднення їх; аналіз проміжних 
та кінцевих результатів; своєчасність прийняття рішень. У даному дослідженні детально роз-
крито сутність наведених методичних принципів та механізм їх застосування у сучасних умовах  
з врахуванням специфіки об’єкта дослідження. Обґрунтовані методичні принципи охоплюють 
основні аспекти цілого циклу управлінського механізму: від стратегічного планування, тактич-
ного планування та оперативного програмування конкретних кроків змін в управлінні персона-
лом у галузі охорони здоров’я. Запропоновані методичні принципи мають важливе прикладне 
значення, оскільки є основою у побудові організаційно-методичного механізму удосконалення 
системи управління персоналом в галузі охорони здоров’я. 

Ключові слова: публічна служба, методика, публічне управління, медичні заклади, механізм.

Постановка проблеми. Сучасна систе-
ма управління персоналом у галузі охорони 
здоров’я перебуває у фазі активного рефор-
мування. Децентралізаційні процеси, які роз-
почались у 2015 р. в Україні передбачають 
організаційні зміни в медичних інституціях 
різного рівня. Ці зміни зумовлюють зміни умов 
праці, виробничих відносин та управлінських 
механізмів у практичній діяльності. Крім цьо-

го вплив умов зовнішнього середовища, що 
пов’язані, передусім з надзвичайними ситуа-
ціями, які впродовж останніх років охоплюють 
нашу країну створюють додаткові нові тенден-
ції організаційно-управлінських змін у галузі 
охорони здоров’я. Тому на сучасному етапі 
важливим є дослідження методики удоскона-
лення системи управління персоналом у галузі 
охорони здоров’я. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній науковій літературі висвітлюються 
результати досліджень з проблематики орга-
нізаційних змін у функціонуванні закладів охо-
рони здоров’я. Серед вітчизняних та іноземних 
науковців, які досліджують ці питання є: О. Дми-
трук, О. Свінцицька [1], В. Москаленко, Т. Груз-
єва [2], Г. Граціотова, М. Ясіновська [3], А. Бричко 
[4], Л. Ліштаба [5], В. Ровенська, О. Саржевська 
[6], В. Борщ [7], Ю. Малігон [8], А. Мартінго [9], 
А. Сінга [10]. Водночас питання удосконалення 
системи управління персоналом в галузі охоро-
ни здоров’я в контексті останніх викликів сучас-
ного суспільства є недостатньо вивченими.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є обґрунтування основних методичних принци-
пів удосконалення системи управління персо-
налом у галузі охорони здоров’я з врахуванням 
інноваційних тенденцій в сучасному менедж-
менті та викликів зовнішнього середовища.

Виклад основного матеріалу.
З метою забезпечення удосконалення меха-

нізму управління персоналом у галузі охорони 
здоров’я важливим є розробка комплексної 
методики реалізації системних заходів, що спря-
мовані на це. При цьому важливим є обґрунту-
вання конкретних методичних принципів реа-
лізації запланованих змін. У процесі аналізу 
основних особливостей функціонування сис-
теми управління персоналом у досліджуваній 
галузі у статті обґрунтовано основні методичні 
принципи удосконалення механізму управління 
персоналом в галузі охорони здоров’я. До таких 
методичних принципів належать: 

– чітке формулювання бачення (візії) змін;
– складання детального плану змін;
– інформування і комунікація задля розумін-

ня змін серед працівників;
– послідовність виконання дій у загальній 

системі змін;
– управління критичним, раціональним 

та емоційними інтелектами;
– моніторинг проміжних результатів та опри-

люднення їх;
– аналіз проміжних та кінцевих результатів;
– своєчасність прийняття рішень.
Однією з визначальних принципових мето-

дичних засад є чітке формулювання бачення 
(візії) змін. Цей принцип передбачає важливість 
окреслення майбутнього бачення змін з визна-
ченням довгострокових цілей і мети, стратегіч-
них напрямів розвитку, обмежень та довгостро-
кових кінцевих отриманих результатів. 

У широкому розумінні бачення описує бажа-
не майбутнє становище об’єкта дослідження 
з окресленням його основних характеристик, 
які планується досягнути. У даному випадку 
важливим є визначення бачення майбутньої 
системи управління персоналом в галузі охо-
рони здоров’я, а саме опис структури, ієрархії, 
комунікації, автоматизації, складових елемен-
тів системи (підбору персоналу, оцінка, розви-
ток, мотивація працівників) та взаємозв’язків 
між структурними елементами. 

Формулювання бачення має бути простим, 
лаконічним і зрозумілим усім стейкхолдерам 
даного процесу.

Наступним методичним принципом є складан-
ня детального плану змін. Якщо на попередньо-
му етапі визначаються лише загальні риси, 
стратегічні наміри та кінцеві характеристики 
об’єкта дослідження, то на даному етапі важли-
вим є формування детального плану конкретних 
змін. У цьому контексті необхідним є складан-
ня конкретних короткострокових завдань (на 
рік і поточних), встановлення кінцевого терміну 
виконання певних завдань, відповідальних осіб 
і виконавців, процедур, які забезпечать досяг-
нення мети, а також очікуваних кінцевих резуль-
татів в межах кожного поставленого завдання. 
Таким чином даний методичний принцип перед-
бачає деталізацію загальних стратегічних напря-
мів на конкретні цільові завдання.

З метою ефективної реалізації змін (досяг-
нення очікуваних результатів при мінімальних 
витратах) важливим є інформування праців-
ників щодо стратегічних і тактичних завдань 
і змін в організації. Ефективність комунікатив-
ного процесу визначить результативність впро-
ваджуваних змін, а також складність даного 
процесу. Чим більше і оперативніше будуть 
проінфомовані працівники, тим менший опір 
змін буде виникати. Інформаційна активність 
у процесі стратегічних змін відіграє важливе 
значення. Тому третім методичним принципом 
є своєчасне та максимальне інформування 
працівників як щодо бачення, завдань і цілей 
удосконалення механізму публічного управлін-
ня персоналом в галузі охорони здоров’я, так 
і стосовно проміжних отриманих результатів,  
а також проблем, що при цьому виникають.

Четвертий методичний принцип – послідовність 
виконання дій у загальній системі змін передба-
чає необхідність дотримання чіткої послідовності 
у виконанні представлених на рис. 2.3.1 активнос-
тей. Представлена методика удосконалення меха-
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нізму публічного управління персоналом в галузі 
охорони здоров’я є системою взаємопов’язаних 
кроків, які мають послідовний характер. Тому для 
того, щоб перейти до наступного кроку потрібно 
отримати результат на попередньому етапі. Тіль-
ки системний і послідовний підхід до змін забез-
печить очікуваний результат.

П’ятий методичний принцип – управління кри-
тичним, раціональним та емоційним інтелектом – 
передбачає, що у процесі удосконалення меха-
нізму публічного управління персоналом у галузі 
охорони здоров’я виникатиме чимало проблем, 
що пов’язані з поведінко людей,  їх розумінням чи 
нерозумінням певних ситуацій, їх ставленням до 
змін та вмінням керувати своїми інтелектом.

У даному контексті важливу роль відіграють 
3 основні види інтелекту: критичний, раціональ-
ний та емоційний. Критичний інтелект – це той, 
що пов’язаний з критичним мисленням, тобто 
вмінням системно аналізувати, піддавати сумніву, 
перевіряти, встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки між окремими процесами чи елементами. 
Раціональний інтелект – це так званий розумовий 
інтелект, тобто вмінням приймати раціональні 
рішення на основі накопиченого досвіду, наявних 
вмінь, знань та навичок задля досягнення кінце-
вої мети. Емоційний інтелект – це той вид інте-
лекту, що відповідає за людські взаємовідносини, 
прояви емоцій, емоційну рівновагу, вміння розумі-
ти емоції інших, вміння керувати і контролювати 
свої емоції. У сукупності ці види інтелекту дають 
можливість спрямовувати досліджуваний процес 
у визначеному напрямі.

Шостий методичний принцип – моніторинг 
проміжних результатів та оприлюднення їх – 
передбачає забезпечення постійного контролю 
і моніторингу за змінами, що відбуваються у ході 
удосконалення механізму публічного управління 
персоналом у галузі охорони здоров’я. Систе-
матичний моніторинг забезпечує для керівників 
повну поінформованість та можливість оцінити 
результативність здійснюваних змін, контро-
лювати раціональність вибору та дотримання 
стратегічного і тактичного векторів руху та ефек-
тивність роботи підлеглих щодо виконання 
поставлених завдань. Для працівників система-
тичний моніторинг та оприлюднення проміжних 
і кінцевих результатів дає можливість оцінити 
наскільки ефективними та потрібними були про-
голошені зміни. Своєчасне інформування пра-
цівників щодо проміжних результатів реалізації 
механізму удосконалення системи управління 
персоналом може забезпечити перетворення 

їх з пасивних спостерігачів у активних діячів, які 
сприятимуть і пришвидшуватимуть зміни. 

Сьомий методичний принцип – аналіз про-
міжних та кінцевих результатів – передбачає 
деталізований комплексний аналіз і моніторинг 
усіх проміжних та кінцевих отриманих результа-
тів у процесі удосконалення механізму публіч-
ного управління персоналом в галузі охорони 
здоров’я. Такий аналіз включає оцінку фінан-
сової, організаційної та управлінської ефектив-
ності здійснюваних заходів. Мета такого ана-
лізу полягає у виявленні проблемних аспектів, 
встановленні відповідності здійснюваних захо-
дів кінцевій очікуваній меті та раціональності 
стратегічної та тактичної спрямованості. Будь-
які відхилення слід враховувати при прийнятті 
управлінських рішень щодо продовження чи 
коригуванням плану активностей.

Восьмий методичний принцип – своєчасність 
прийняття рішень – пов’язаний з часовими обме-
женнями. Це означає, що на етапі планування змін 
важливо встановити чіткі дедлайни для реалізації 
кожної поставленої цілі і завдання. Тому у процесі 
реалізації важливо забезпечити своєчасне при-
йняття рішень на різних управлінських рівнях.

Висновки і пропозиції. Таким чином з метою 
досягнення кінцевої мети, тобто підвищення 
ефективності функціонування системи управ-
ління персоналом в інституціях охорони здо-
ров’я важливо при впровадженні у практику 
даної методики дотримуватись виокремлених 
десяти методичних принципів: чітке формулю-
вання бачення (візії) змін; складання детально-
го плану змін; інформування і комунікація задля 
розуміння змін серед працівників; залученість 
до змін; послідовність виконання дій у загаль-
ній системі змін; управління ризиками; управ-
ління критичним, раціональним та емоційними 
інтелектами; моніторинг проміжних результатів 
та оприлюднення їх; аналіз проміжних та кінце-
вих результатів; своєчасність прийняття рішень. 
Комплексне застосування розробленої методики 
та методичних прийомів дозволить забезпечити 
удосконалення механізму публічного управління 
персоналом в галузі охорони здоров’я.
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Zvirych V.V., Yakubiv V.M. Methodical principles of improving the personnel management 
system in the field of health care

The current stage of the formation of the public management system in the field of health care is 
complex and ambiguous. Today’s important challenges related to planned changes in the process 
of decentralization processes and unplanned ones due to emergency situations: the spread of the 
COVID-19 pandemic and the problems of martial law cause expected (anticipated) and unexpect-
ed changes in the modern development of the system of public personnel management in the field  
of protection health. The analysis of the main features of the manifestation of the influence of exter-
nal and internal factors on the object of research made it possible to single out the main principles 
of implementing changes at the current stage. An important task at the same time is the organiza-
tional and methodical preparation for the implementation of a set of changes in order to achieve the 
expected effectiveness. Therefore, the article substantiates complex methodological approaches 
and principles of improving the personnel management system in the field of health care at the 
current stage. The main methodological principles of improving the personnel management system 
include: clear formulation of the vision for changes; drawing up a detailed change plan; information 
and communication to understand changes among employees; sequence of actions in the general 
system of changes; management of critical, rational and emotional intelligences; monitoring of inter-
mediate results and their publication; analysis of intermediate and final results; timeliness of deci-
sion-making. In this study, the essence of the given methodological principles and the mechanism 
of their application in modern conditions, taking into account the specifics of the research object, are 
revealed in detail. The well-founded methodological principles cover the main aspects of the whole 
cycle of the management mechanism: from strategic planning, tactical planning and operational 
programming of specific steps of changes in personnel management in the field of health care.  
The proposed methodical principles have an important applied value, as they are the basis for build-
ing an organizational and methodical mechanism for improving the personnel management system 
in the field of health care.

Key words: public service, methodology, public administration, medical institutions, mechanism.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
Стаття присвячена дослідженню проблем управління персоналом в органах виконавчої 

влади. Вказується на наявність тісного зв’язку між якістю кадрового забезпечення державних 
установ і ефективністю публічного управління. Тому стратегічною метою реформи держав-
ної служби в Україні є впровадження європейських принципів належного врядування, а отже 
залучення на державну службу висококваліфікованих фахівців має здійснюватися на основі 
чесного та прозорого відбору кандидатів на посади. Визнається, що до цього часу не знай-
дено ідеальних критеріїв відбору державних службовців і ця обставина змушує вдаватися до 
пошуку нових можливостей удосконалення управління персоналом органів виконавчої влади. 
На основі проведеного дослідження виявлено, що спільним у системі управління персоналом 
державних органів влади в країнах Європи є поєднання двох принципів: принципу забезпечення 
доступу до державної служби будь-якого громадянина країни, що має необхідні кваліфікаційні 
навички, і принципу надання переваги кращим кандидатам за чітко виписаними вимогами. 
Для європейських країн та України спільними є і методологічні проблеми формування кри-
теріїв підбору, добору та відбору кадрів і управління персоналом органів виконавчої влади. 
В статті сформульовано ряд пропозицій щодо його удосконалення управління персоналом 
органів виконавчої влади, а саме: надання більшої автономії щодо формування штатів уста-
новам; надання переваги досвіду роботи порівняно з формальними вимогами при проведенні 
конкурсу; перегляд системи преміювання з тим, щоб преміальний фонд не перевищував 30% 
фонду заробітної плати; прив’язка оплати праці до ключових показників ефективності (КРІ); 
формування розміру ставок заробітної плати всередині установи на принципах гармонізації; 
перетворення відділів кадрів у HR-підрозділи; впровадження гнучких графіків роботи; форму-
вання кадрового резерву для швидкого залучення кандидатів на посади. 

Ключові слова: управління, персонал, орган виконавчої влади, підбір, добір, відбір, кадри. 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Посилення правових основ держав-
ності в Україні обумовлює зростання вимог до 
професіоналізму та відповідальності державних 
службовців, у першу чергу до службовців органів 
виконавчої влади, на які покладаються обов’яз-
ки щодо втілення в життя управлінських рішень, 
програм і різноманітних заходів політики. Зазви-
чай питання, що стосуються підбору, відбору 
та добору персоналу в органи виконавчої вла-
ди, його навчання та мотивація складають зміст 
такого поняття як «управління персоналом». 
Управління персоналом органів виконавчої вла-
ди, як і державної служби в цілому, перебуває 
в стадії реформування, що викликає потребу 
в розробленні науково-методичного забезпе-
чення формування сучасної системи кадрового 
забезпечення виконавчої влади в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Оскільки людський фактор, особистісні харак-

теристики службовців і посадових осіб органів 
виконавчої влади мають вирішальний вплив 
на якість публічного управління, проблемам 
управління персоналом на державній службі, 
налагодженню роботи служб з управління пер-
соналом, стратегічним питанням модернізації 
публічної служби приділяється увага з боку як 
науковців, так і представників органів держав-
ної влади. Очільник Національного агентства 
з питань державної служби України (НАДС) 
і науковець Н. Алюшина звертає увагу, що стра-
тегічною метою реформи державної служби 
в Україні є впровадження європейських прин-
ципів належного врядування, а отже залучен-
ня на державну службу висококваліфікованих 
фахівців має здійснюватися на основі чесного 
та прозорого відбору кандидатів на посади [1]. 
Обґрунтуванню напрямів та принципів модер-
нізації публічної служби присвячені роботи  
Т. Мотренка [2], О. Пархоменко-Куцевіл [3], 
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Н. Стецюк [4]. Безпосередньо питанням управ- 
ління персоналом та кадрової політики 
в органах виконавчої влади приділена увага 
з боку таких дослідників, як П. Сидоренко [5], 
С. Серьогін, Є. Бородін, К. Комарова, Н. Липов-
ська, Т. Тарасенко [6], А. Грищук [7] та ін. Роз-
робки названих та інших авторів є важливими 
для теорії управління персоналом в публічній 
сфері, оскільки їх метою є знаходження меха-
нізмів відбору на державну службу людей, вмо-
тивованих служінням державним інтересам. 
До цього часу не знайдено ідеальних критеріїв 
відбору державних службовців і ця обставина 
змушує знову і знову повертатися до пошуку 
нових можливостей удосконалення управління 
персоналом органів державної влади. 

Формулювання цілей статті. Стаття пере-
слідує такі цілі, як: окреслення основних про-
блем управління персоналом і розроблення 
загальних пропозицій щодо їх усунення, а також 
обґрунтування методів підбору персоналу для 
органів виконавчої влади на основі вивчення 
зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Якщо вихо-
дити з того, що всі рішення в державі ухвалю-
ються людьми по відношенню до людей, то дер-
жавних службовців слід визнати тим ресурсом 
системи державного управління, який у першу 
чергу обумовлює її ефективність. Кадри, як 
специфічний і водночас найважливіший ресурс 
публічного управління («кадри вирішують усе» 
продовжує мати значення!), представлені людь-
ми зі своїми конкретними наборами характерис-
тик, конфігурація яких обумовлюється поєднан-
ням сильних і слабких якостей певної людини. 
Ця даність лежить в основі формування диле-
ми підбору, відбору і добору кадрів: основним 
критерієм процесу кадрового забезпечення 
органів державної влади має бути набір пози-
тивних рис людини і її професійні якості чи 
наявність слабких місць у фаховій підготовці 
особи? О. Пархоменко-Куцевіл зауважує, що 
в сфері державного управління «…фахівець під 
час своєї діяльності проходить декілька видів 
відбору, зокрема: відбір при вступі на держав-
ну службу (відбір на певну посаду державної 
служби), а також багаторазовий відбір, який 
проводиться протягом проходження державної 
служби (відбір на державній службі – пролон-
гований відбір)» [8], а, отже, щоразу при цьому 
виникає описана дилема. Формування техно-
логій кадрового відбору лежить в основі підви-
щення якості управління кадрами і людськими 

ресурсами взагалі. Питання управління кадра-
ми в органах державної влади стало настільки 
важливим, що НАДС, із залученням аналітич-
них матеріалів міжнародних організацій (зокре-
ма, International Public Management Association 
for Human Resources, Victorian Public Sector 
Commission / VPSC) розробило «Методологію 
визначення спроможності служб управління 
персоналом державних органів» [9], спрямова-
ну на поліпшення роботи кадрових служб. 

Якщо вести мову про органи виконавчої 
влади, то слід зосередити увагу на проблем-
них питаннях управління персоналом в системі 
державної служби і тут слід відрізняти держав-
них службовців, що виконують функції держави 
і отримують заробітну плату з бюджету [10], від 
посадових осіб, які можуть працювати як в орга-
нах державної влади, так і в органах місцевого 
самоврядування [11]. Останніми роками значна 
увага приділяється підготовці і добору саме 
державних службовців на посади державної 
служби, яка перебуває в стані перманентного 
реформування і пристосування до стандартів 
державної служби європейських країн, що само 
по собі вже є проблемою, оскільки, за виклю-
ченням загальних підходів, в різних європей-
ських країнах формуються різні моделі управ-
ління персоналом (табл. 1). Спільним у системі 
управління персоналом державних органів вла-
ди в країнах Європи є поєднання двох принци-
пів: принципу забезпечення доступу до дер-
жавної служби будь-якого громадянина країни, 
що має необхідні кваліфікаційні навички, і прин-
ципу надання переваги кращим кандидатам за 
чітко виписаними вимогами. Причому, до про-
ведення реформи державної служби в країнах 
Центральної і Східної Європи принципи управ-
ління персоналом не були визначені законо-
давчо і не розмежовувалися політика та адміні-
стрування, тому політична лояльність в кар’єрі 
державних службовців мала велике значення.

Зрозуміло, що історичний досвід, традиції 
та геополітичні тяжіння обумовлюють різнома-
нітність поєднання методів кадрової селекції 
в різних країнах, попри прикладення значних 
зусиль щодо уніфікації методик підбору, добо-
ру та відбору кадрів. Проте органам управлін-
ня персоналом державної служби різних країн 
приходиться зіштовхуватися зі схожими про-
блемами, які мають не лише прикладний, але 
і методологічний характер (табл. 2).

Означені методологічні проблеми не мають 
простих способів розв’язання, а їх складність 
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Таблиця 1
Різноманітність підходів щодо управління органами виконавчої влади в окремих країнах 

Центральної і Східної Європи

Країна

Особливості системи управління персоналом
наявність спеціального 

органу управління 
держслужбою

законодавче забезпечення 
держслужби орган управління персоналом

Латвія Державна канцелярія, підпоряд-
кована прем’єр-міністру Закон «Про державну службу» Державна канцелярія – формування 

політики управління персоналом

Литва
Департамент державної служби 
при Міністерстві внутрішніх 
справ

Закон «Про державну службу»

Агенція з управління публічною 
службою, підпорядкована  
Міністерству внутрішніх справ – 
добір кадрів і планування кар’єри 
державного службовці

Польща
Департамент державної служби 
та Департамент кадрового 
резерву в апараті  
прем’єр-міністра 

Закон «Про цивільну служ-
бу», Закон «Про Державний 
кадровий резерв та високі 
державні посади»

Рада Служби Цивільної при Раді 
Міністрів Республіки Польща –  
формування кадрової політики

Словакія Департамент державної служби 
Міністерства праці Закон «Про цивільну службу» Кадровий апарат уряду –  

призначення на посади

Словенія Міністерство державного  
управління Закон «Про державну службу»

Департамент державної служби – 
кадрова політика, резерв  
держслужбовців

Угорщина Апарат прем’єр-міністра Закон «Про юридичний статус 
державних службовців»

Кадровий центр при уряді –  
формування кадрової політики

Чехія Міністерство внутрішніх справ Закон «Про державну службу» Відсутній

Естонія Департамент державної служби 
в Державній канцелярії Закон «Про державну службу» Відсутній

Джерело: систематизовано автором за [12; 13; 14].

Таблиця 2
Методологічні проблеми формування критеріїв відбору персоналу  

на посади державної служби

Критерії
Дихотомія вибору

варіант А варіант Б
1. Професійність Перевага досвіду і знанням Перевага лідерським якостям
2. Належність  
до сфери діяльності

Перевага співробітникам організації  
чи установи Перевага зовнішнім претендентам

3. Стать Перевага представникам певної статі Дотримання гендерної рівності
4. Вік Перевага молоді Перевага людям старшого віку

5. Особистісні характеристики Зосередження уваги на чеснотах  
претендентів

Зосередження уваги на слабкостях 
претендентів

6. Креативність Перевага обізнаності щодо стандартних 
методів вирішення питань

Перевага креативним підходам щодо 
розв’язання проблем 

7. Амбіційність Перевага кар’єристам Перевага виконавцям
8. Емоційний інтелект Перевага емпатам Перевага байдужим

Джерело: систематизовано автором за [15].

обумовлює допущення помилок і прорахунків 
при доборі кадрів до органів виконавчої влади, 
що негативно позначається на результативнос-
ті публічного управління. Звідси – прагнення 
унормувати якомога більше аспектів управлін-
ня персоналом в системі державної служби, 
що, на жаль, приводить до зарегульованості 
процедур підбору, добору і відбору кадрів і мало 
позначається на підвищенні якості персоналу. 

Збільшення критеріїв і ускладнення процедур 
відбору кадрів може суттєво звужувати коло 
претендентів на посади, збільшувати час пошу-
ку необхідних фахівців, концентрувати увагу 
на формальних вимогах до претендентів. Усе 
це негативно відбивається на працездатності 
державних службовців, обумовлює витрачання 
додаткових коштів на навчання та перенавчан-
ня, погіршує психологічний клімат в колективах, 
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викликає недовіру до органів влади через їх 
безвідповідальність. У європейських країнах, 
до речі, у першу чергу, міністри, несуть солідар-
ну політичну відповідальність, «…яка виража-
ється у відставці уряду» [14, с. 70] у разі вислов-
леної йому недовіри парламенту або незгоди 
міністра з парламентським рішенням.

Для України характерним є ряд проблем 
управління персоналом в органах виконавчої 
влади, які, на наш погляд, можна мінімізува-
ти завдяки заходам комплексного характеру 
(табл. 3).

Помітними є зусилля науковців та практиків 
державної служби змінити ситуацію на краще 
в сфері кадрового забезпечення публічного 
управління, проте рекомендації, які розробля-
ються, не є беззаперечними чи такими, що 
можуть кардинально змінити ситуацію. Так, 
зокрема, порада щодо перевірки рекомендацій 
та послужних списків претендентів на посади 
державної служби [16] майже завжди наража-
ється на небажання їх попередніх роботодав-
ців давати об’єктивну характеристику особі 
через прагнення не вступати з нею в конфлікт. 
Використання при проведенні конкурсів на замі-
щення вакантних посад тестів, анкет, кейсів 
також досить часто має формальний характер,  
а подекуди супроводжується відвертою підта-
совкою результатів. На відміну від бізнесу, де 
власник чи генеральний директор зацікавлені, 
насамперед, у ділових якостях претендента на 
посаду, в системі виконавчої влади з розмитою 
відповідальністю, спрацьовують інші фактори 
відбору, наприклад, лояльність до керівника. 

Таблиця 3
Основні проблеми управління персоналом в органах виконавчої влади та необхідні зміни

Проблеми Необхідні зміни

1. Формалізація вимог
 – надання більшої автономії щодо формування штатів  

органам виконавчої влади;
 – надання переваги досвіду роботи порівняно з формальними 

вимогами

2. Нееквівалентний розподіл заробітної плати 
в системі державної служби

– переглянути систему преміювання з тим, щоб преміальний 
фонд не перевищував 30% фонду заробітної плати;
– оплату праці прив’язати до ключових показників  
ефективності (Key Performance Indicators) – КРІ;
– розмір ставок заробітної плати всередині установи має  
формуватися на принципах гармонізації (38:62)

3. Орієнтація відділів управління кадрами  
на контроль за дотриманням формальних ознак – перетворення відділів кадрів у HR-підрозділи

4. Жорсткі режими роботи – впровадження гнучких графіків роботи
5. Відсутність можливостей для використання 
термінових контрактів

– формування кадрового резерву для швидкого залучення 
кандидатів на посади.

Джерело: узагальнено автором за [14–16].

В системі виконавчої влади, як ні в якій 
іншій сфері, мають значення морально-етичні 
та лідерські якості людини: емоційний інтелект, 
емпатія, вміння працювати в команді, відчуття 
української ідентичності, вміння тримати сло-
во тощо. Цінності, сформовані на цій основі, 
є важливими, але, на жаль, не достатніми для 
належного виконання функцій виконавчої вла-
ди. Важливе значення можуть мати можливості 
претендента щодо навчання, освоєння цифро-
вих технологій, креативного мислення, а це обу-
мовлює необхідність алгоритмізації критеріїв 
відбору персоналу, а також залучення до цього 
процесу сторонніх організацій.

Якщо звернутися до зарубіжного досвіду під-
бору, добору і відбору кадрів, то доцільно від-
мітити декілька специфічних особливостей [17]:

– до претендента на посади державної служ-
би висувається вимога однаковою мірою володі-
ти як адміністративними, так і технічними нави-
чками (Великобританія, Німеччина, Франція);

– відбір персоналу передано недержавним 
стороннім організаціям (Великобританія, Німеч-
чина, Франція);

– основними критеріями відбору є: високий 
рівень інтелекту, вміння досягати результату, 
вміння працювати з людьми (Великобританія);

– претендентом не може бути особа, яка не 
пройшла військову службу (Франція);

– на державного службовця не розповсюджу-
ються норми трудового законодавства (Франція);

– державний службовець має бути гото-
вим до безперервного навчання на курсах або 
в спеціальних установах.
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Висновки. Найважливішим ресурсом 
публічного управління, що впливає на його 
ефективність, є кадри. В системі виконавчої 
влади функції управління виконують як дер-
жавні службовці, так і посадові особи, вимо-
ги до яких мають певні відмінності. Останніми 
роками значна увага приділяється підготовці 
і добору саме державних службовців на поса-
ди державної служби, яка перебуває в стані 
перманентного реформування і пристосування 
до стандартів державної служби європейських 
країн, що само по собі вже є проблемою, оскіль-
ки, за виключенням загальних підходів, в різних 
європейських країнах формуються різні моделі 
управління персоналом. Проте органам управ-
ління персоналом державної служби різних 
країн приходиться зіштовхуватися зі схожими 
проблемами, які мають не лише прикладний, 
але і методологічний характер. На підставі ана-
лізу проблем управління персоналом в органах 
виконавчої влади сформульовано ряд пропози-
цій щодо його удосконалення, а саме: надання 
більшої автономії щодо формування штатів 
органам виконавчої влади; надання переваги 
досвіду роботи порівняно з формальними вимо-
гами при проведенні конкурсу; перегляд систе-
ми преміювання з тим, щоб преміальний фонд 
не перевищував 30% фонду заробітної плати; 
прив’язка оплати праці до ключових показників 
ефективності (Key Performance Indicators) – КРІ; 
формування розміру ставок заробітної плати 
всередині установи на принципах гармонізації; 
перетворення відділів кадрів у HR-підрозділи; 
впровадження гнучких графіків роботи; форму-
вання кадрового резерву для швидкого залу-
чення кандидатів на посади. 
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Companets O. I. Improvement of personnel management of executive authorities in Ukraine
The article is devoted to the study of personnel management problems in the executive branch. 

The close connection between the quality of staffing of public institutions and the efficiency of pub-
lic administration is pointed out. Therefore, the strategic goal of civil service reform in Ukraine  
is to implement European principles of good governance, and therefore the recruitment of highly 
qualified specialists should be based on fair and transparent selection of candidates for positions.  
It is acknowledged that so far no ideal criteria for the selection of civil servants have been found and 
this circumstance forces us to look for new opportunities to improve the management of personnel  
of executive bodies. Based on the study, it is found that common in the personnel management sys-
tem of public authorities in Europe is a combination of two principles: the principle of ensuring access 
to public service for any citizen of the country with the necessary skills, and the principle of giving 
preference to the best candidates. requirements. Methodological problems of formation of criteria  
for selection, selection and selection of personnel and personnel management of executive bodies 
are also common for European countries and Ukraine. The article formulates a number of propos-
als for its improvement of personnel management of executive bodies, namely: granting greater 
autonomy to the staffing of institutions; giving preference to work experience compared to the for-
mal requirements for the competition; revision of the bonus system so that the bonus fund does not 
exceed 30% of the salary fund; linking wages to key performance indicators (KPI); formation of wage 
rates within the institution on the principles of harmonization; transformation of human resources 
departments into HR departments; introduction of flexible work schedules; formation of a personnel 
reserve for the rapid attraction of candidates for positions. 

Key words: management, staff, executive body, selection, selection, selection, personnel. 
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ВПЛИВ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ТА ТРУДОГОЛІЗМУ  
НА ПРОЯВИ ПРОКРАСТИНАЦІЇ  
В РОБОТІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Увага в даній публікації зосереджена з’ясування сутності таких понять, як «трудого-

лізм» та «перфекціонізму» , що мають суттєвий вплив на появу прокрастинації серед 
публічних службовців. Безумовно, що поведінка публічних службовців завжди знаходиться під 
пильною увагою громадськості, вона повинна відповідати її очікуванням, викликати довіру 
з боку суспільства і громадян до органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина. Передумовою прояву про-
фесіоналізму публічного службовця є встановлення для себе високого рівня досягнень, що 
стимулювало б особистість до постійного самовдосконалення. Однак, на практиці нездо-
ровий (невротичний) перфекціонізм та паталогічний трудоголізм публічних службовців 
впливають на появу прокрастинації, що гальмує реалізацію цілей діяльності особистості  
та й органу публічної влади в цілому. У процесі написання статті було здійснено аналіз 
наукових джерел,щодало змогу визначити сутність та основні ознаки трудоголізму, пер-
фекціонізму та прокрастинації. У статті визначені змістові аспекти вищезазначених явищ 
показали, що феномен прокрастинації може мати прояв у різних сферах людини, зокрема 
в професійній діяльності публічних службовців. На думку авторів, прокрастинація є не що 
інше як постійне відкладання актуальних і важливих для людини справ, що повторюється 
всупереч усвідомленню суб’єктом негативних наслідків. 

У статті автори подають характеристики трьох поколінь котрі на сьогодні найбільш 
задіяні в трудових відносинах, а саме: покоління Х, покоління Y та покоління Z, в тому числі їх 
ставлення до трудової діяльності, характерологічні особливості та поведінкові тенденції. 
Починаючи із 2015 р. в структурі публічної служби, зокрема в категорії «державні службовці 
у віці до 35 років», повністю простежується зміна представників покоління X представни-
ками покоління Y. Крім того, увага зосереджена навколо проблеми трудоголізму, а саме: 
коли виникло поняття, як проявляється серед представників різних національностей, види 
трудоголізму. Не залишилося поза увагою також і питання впливу перфекціонізму на появу 
прокрастинації. Зокрема, автор виокремлює позитивні та негативні сторони перфекціо-
нізму в роботі публічного службовця. 

Ключові слова: лінощі, паталогічна адикція, перфекціонізм, покоління, прокрастинація 
професіоналізм, публічний службовець, трудоголізм, трудова адикція.

Постановка проблеми. Професійна Діяль-
ність публічних службовців залишається об’єк-
том усебічного дослідження вчених, і хоча нау-
кові пошуки в даній галузі не втрачають своєї 
актуальності. Публічним службовцем вважа-
ється громадянин України, найнятий на роботу 
до органу державної влади, органу місцевого 
самоврядування для виконання чітко визна-
чених завдань, функцій. Обсяг, вид, зміст, інші 
особливості цих завдань і функцій залежать від 
виду суб’єкта публічної адміністрації та посади, 
на яку громадянин України призначається для 

здійснення повноважень публічного службовця. 
Щодо поведінки публічних службовців, то вона 
повинна відповідати очікуванням громадськості 
та забезпечувати довіру суспільства й грома-
дян до державної служби, сприяти реалізації 
прав і свободлюдини та громадянина. Профе-
сіоналізм публічного службовця вимагає вста-
новлення високої планки досягнень, котра б 
стимулювала особистість у напрямі доскона-
лості, певного професійного перфекціонізму. 
Конструктивний перфекціонізм, що характери-
зуються порівняно високим рівнем стандартів 
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і низьким рівнем поляризації мислення, при-
зводить до високих показників особистісної 
зрілості публічного службовця та оптимально-
го функціонування. Натомість деструктивний 
перфекціонізм, якому притаманний низький 
рівень стандартів та високий рівень поляриза-
ції мислення, характеризується найнижчими 
показниками особистісної зрілості та оптималь-
ного функціонування. Перфекціонізм публічних 
службовців, прояви нездорового трудоголізму 
є тими факторами, що зумовлюють появу про-
крастинації, що гальмує реалізацію цілей діяль-
ності особистості і в кінцевому результаті має 
негативний вплив і на кінцеві результати органу 
публічної влади. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням визначення сутності трудоголіз-
му, перфекціонізму прокрастинації, вивченям 
механізмівїх виникнення, класифікаціями при-
діляли увагу в своїх працях такі дослідники, як 
Є. Базика, О. Більська, Т. Вайда, Я. Варвари-
чева, Д. Євдокимова, О. Журавльова, Є. Іль-
їн, О. В. Караваєва, Т. Колтунович, Л. Котляр, 
Л. Лоза, В. Мичко Т. Мотрук, А. Мудрик, О. Полі-
щук, І. Романенко, Є. Скворчевська, С. Собо-
лєва, Д. Стеценко та інші науковці. Загалом 
дослідженням цих проблем займалися пере-
важно в різних галузях психологічного знання, 
однак з позицій публічного управління та адміні-
стрування ще бракує даних, і проблема впливу 
трудоголізму та перфекціонізму на появу про-
крастинації є доволі актуальним. 

Метою статті є аналіз поняття перфекціоніз-
му, прокрастинації та трудоголізму в контексті 
різних теоретичних підходів, а також зʼясування 
особливостей впливу перфекціонізму та трудого-
лізму на прокрастинацію публічних службовців.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні 
більшість людей витрачають все більше влас-
них ресурсів, у тому числі й часу на свою пра-
цю. Це стосується багатьох сфер, у тому числі 
й публічної. Спостерігаємо, чк певна частина 
люей, задіяних у публічній сфері, працюють 
надмірно, при цьому відчувають задоволення, 
адже займаються улюбленою справою. Однак 
є й інша частина, яка працює більше, ніж це 
потрібно, оскільки знаходяться в психологічній 
залежності від своєї роботи. Перфекціонізм 
і трудоголізм в останні роки у світі все більше 
приділяється увага збереженню психічного здо-
ров’я працівників. Це є одним із пріоритетних 
завдань політики Європейського Союз (ЄС) 
у галузі громадського здоров’я, що зумовлена 

не лише стрімким зростанням психічних захво-
рювань у світі, а й результатами комплексних 
досліджень їхнього негативного впливу на соці-
альну взаємодію, економічний прогрес і ста-
лий розвиток різних країн ЄС. На нашу думку, 
на даний час найпоширенішимидослідження-
ми в галузі психічного здоров’я в організаціях 
є визначення психічних розладів (діагностова-
них МКХ і DSM) особи на робочому місці, однак 
не достатньо звертається увага на трудові адик-
ції, зокрема трудоголізм і перфекціонізм, що 
значно погіршують психологічне благополуччя 
та якість життя особистості.

Будь-яка праця є життєво необхідною для 
забезпечення різних потреб людини. Праця 
сприяє розвитку людини як особистості, підви-
щує її самооцінку, дає можливість самоактуалі-
зуватися. Складно уявити будь-яку професійну 
діяльність без налагодженого міжособистісного 
спілкування, встановлення дружніх стосунків 
із колегами. Проте через нелагоджений режим 
праці можуть траплятися й негативні моменти, 
зокрема професійна деформація особистості, 
трудові адикції. Частина людей, прагнучи реалі-
зувати себе через трудову діяльність, потрапляє 
в залежність від праці, коли зосереджує увагу 
не на самих результатах праці (високій зарп-
латні, підвищення в посаді тощо), а на самому 
процесі як нав’язливій ідеї. І якщо в радянські 
часи писали, що «праця – справа честі, доблесті 
та геройства», то зараз акценти змінилися, адже 
працюючій частині населення в різних джерелах 
інформації говорять про те, що добросовістна 
праця на благо своїй карʼєрі може бути шкідли-
вою, адже може призвести до появи адикції на 
кшталт перфікціонізму чи трудоголізму.

На сьогодні настала ера трудоголізму. Серед 
найвідоміших трудоголіків – Ілон Маск (працює 
по 80–90 годин на тиждень), крилатим виразом 
якого є наступні слова : «Ще ніхто не змінював 
світ, працюючи лише 40 годин на тиждень». До 
числа трудоголіків можна віднести й американ-
ського підприємця, генерального директора 
Apple Inc. Із серпня 2011 року Т. Кука, який про-
кидається о 3:45 та лягає спати 0 20:45, якого 
вирізняє перфекціонізм та увага до деталей. 
В одному з інтерв’ю Т. Кук сказав: «Твоє життя − 
це твоя робота, а робота − це твоє життя. Немає 
ніякого балансу». Проте, Т. Кук все ж знаходить 
час на такі приємні справи, як прогулянки на 
велосипеді, фітнес чи йогу. З-поміж трудоголіків 
на сьогодні є дость багато й жінок. Так, відомою 
трудоголічкою є Ш. К. Сендберґ − американська 
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підприємниця, головна операційна директорка 
Facebook з 2008 р. [17], членкиня ради директо-
рів Facebook з 2012 р. [18] засновнииця LeanIn.
Org і меценатка. Саме їй належать наступні 
слова: «Страх лежить в основі безлічі пере-
шкод, з якими стикаються жінки. Страх зробити 
неправильний вибір. Страх переоцінити влас-
ні сили. Страх критики. Страх не впоратися. І, 
зрозуміло, свята трійця найпоширеніших стра-
хів: бути поганою дружиною, матір’ю, донькою. 
Позбувшись від страху, жінки в стані досягати 
професійних успіхів і щастя в особистому житті, 
отримавши свободу вибирати одне або друге, 
або те й інше відразу».

Від початку ХХ століття зросло шість поко-
лінь, з яких три, котрі на сьогодні найбільш задіяні 
в трудових відносинах, а саме: покоління Х (роки 
народження 1963–1985); «Невідоме поколін-
ня», покоління Y (роки народження 1983–2000); 
«Міленіум», «Покоління Next», покоління Z (роки 
народження 2000–2010). 

Серед трьох груп саме в першій віковій групі 
виросла величезна кількість трудоголіків. Ці пра-
цівники рано дорослішали, адже росли в сімʼях, 
де батьки працювали багато й довго, тому само-
стійність серед представників цієї групи закладе-
на з дитинства. А от представники другої групи, 
які зростали в епоху цифрових технологій і соці-
альних мереж, є залежними від знань, які вони 
знаходять не за допомогою інформації в книжках 
з бібліотек, а на Інтернет-ресурсах. Самореалі-
зація для них стоїть на першому місці. Безпереч-
но, для них важливими є сім’я, проте, на першо-
му місці все ж залишається кар’єрне зростання. 

Ігрики (так їх називають) ніколи не були зацікав-
лені у тяжкій праці та довготривалому процесі 
отримання найкращої посади. Вони хочуть отри-
мати все тут і зараз. У XXI столітті помітною ста-
ла активна зміна ринку праці, коли майже кожно-
го дня з’являються нові професії, які опановують 
представники покоління Z, а згідно з досліджен-
ням Університету Дьюка, 65% молоді, яка навча-
ється сьогодні в школі, буде працювати на поса-
дах, яких ще не існує [11]. Міленіали, яким зараз 
приблизно 25–34 років, були піонерами в галузі 
цифрових технологій, коли в 2000-х рр. стали 
свідками зростання пошукових систем, мобіль-
ного з’вязку та обміна миттєвими повідомлення-
ми. На відміну від них, покоління Z, якому зараз 
від 16 до 24 років, народилося в уже цифровому 
світі. Вони росли в світі швидкісного Інтернету, 
смартфонів, відео за запитом, ігрових пристро-
їв і соціальних мереж. За даними медіакомпанії 
Bloomberg, предстаники покоління Z складають 
третину світового населення і їх платоспромож-
ність зростає.  Міленіали складають найчислен-
нішу вікову категорію українців: їх 10 млн. Вони ж 
складають основу робочої сили нашої держави.

Розглянемо відмінні риси представників 
поколінь Y та Z (таблиця 1).

Компанія Deloitte презентувала дослідження 
Deloitte Global Millennial. Так, 24 вересня 2020 р. 
відбулась онлайн-презентація дослідження Deloitte 
Global Millennial Survey 2020. Згідно дослідження 
майже половина міленіалів та представників поко-
ління Z постійно знаходяться у стані стресу або три-
воги. Рівень стресу міленіалів в Україні менший, ніж 
міленіалів у світі З-поміж головних причин стресу 

Таблиця 1
Відмінні риси представників поколінь Y та Z

Характерні риси
Покоління Y Покоління Z

1. Орієнтовані на кооперацію в робочих стосунках 
(характерна колаборативне робоче середовище).

1. Віддають перевагу власному робочому місцю, котре не 
бажають ділити ні з ким. 

2. Загалом є оптимістами, чим завдячують батькам 
− представникам покоління бебібумерів, які виросли 
в часи можливостей та розквіту. 

2. В цілому є реалістами, адже час дорослішання припав 
на часи рецесій. Їх батьки і більш скептичними. 

3. Це покоління цифрових «піонерів», які застали 
появу соціальних мереж, Інтернету.

3. Народилися в цифрову епоху, постійно використову-
ють Інтернет для спілкування. 

4. Звикли яскраво, відкрито демонструвати власні 
думки, емоції. 4. Більш приховані та обережні.

5. Змінюють роботу, якщо вона є монотонною. Для 
них важливо просуватися за кар’єрними сходинами. 

5. У цілому зацікавлені зміною робочого місця. Віддають 
перевагу спробувати власні сили у багатьох сферах, 
отримуючи різноманітні навички та знання. 

6. У роботі віддають перевагу прогресу. 6. У роботі орієнтовані на інновації.
7. Для них є важливим дотримуватися балансу між 
роботою та особистим життям. 

7. Хочуть самі визначати, скільки будуть працювати (гнуч-
кий графік).
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серед міленіалів в Україні та світі є благополуч-
чя сім’ї та довгострокова фінансова стабіль-
ність. Для представників покоління Z топ-фак-
тором стресу є кар’єрні перспективи [1].

Як зазначає В. Краковська, публічна служба, 
як і будь-яка інша сфера діяльності, стикаєть-
ся з проблемою зміни поколінь. Тому керівниц-
тво установ публічної сфери на сьогодні сфор-
мувати команди з працівників різних поколінь 
з різними очікуваннями та методами роботи, 
що суттєво ускладнює підбір персоналу, фор-
мування колективу, вибір навчальних про-
грам і мотивацію працівників тощо [6, с. 130].  
Як зазначає у своєму дослідженні В. Карков-
ська, починаючи із 2015 р. в структурі публічної 
служби, зокрема в категорії «державні службов-
ці у віці до 35 років», повністю простежується 
зміна представників покоління X представника-
ми покоління Y (22 243 представників покоління 
Y від загальної кількості публічних службовців, 
що у відсотковому вимірі становить 27%). Сто-
совно представників покоління X, то їхня част-
ка від загальної кількості публічних службовців 
становить 73%, або 60 929 осіб. На практиці 
це не означає, що державній структурі коле-
гами для співробітників покоління Y будуть не 
їхні ровесники, що представники покоління X –  
як керівники, співробітники або клієнти [6, с. 131].

Аналіз динаміки, що прослідковується у віко-
вій структурі до 35 років, можна констатува-
ти, що у 2014 р. частка таких публічних служ-
бовців зменшилась майже у двічі порівняно із 
2012 р. Це ще одне свідчення того, що говорити 
про активність покоління Y у державній сфері 
складно. Очевидно, що така ситуація зумовле-
на загальносуспільним негативним сприйнят-
тям публічної служби, що сформувалося під 
впливом різних факторів, а також дією негатив-
ного іміджу політичного середовища держави.

Сам термін «трудоголізм» ввійшов до нако-
вого обігу після публікації в США в 1971 році 
книги У. Оутса «Зізнання трудоголіка». Так, 
американський вчений Уайн Оутс помітивши 
певний звʼязок між алкоголізмом і хворобливою 
працьовитістю, ввів в науковий обіг вищевказа-
ний термін. Вже перші праці, присвячені трудо-
голізму, виявили його схожість і з іншими вида-
ми хімічної та психічної залежності. Як і всяка 
адикція, трудоголізм – це втеча від реальності за 
допомою зміни свого психічного стану, в даному 
випадку досягаючого фіксації на роботі. У. Оутс 
розглядав трудоголізм як адикцію і дає наступ-
не визначення «трудоголіка»: «людина, чия 

потреба в роботі стала стала настільки надмір-
ною, що призводить до негативних наслідків 
для сім’ї та інших видів діяльності» [4]. Праця 
для трудоголіка буде завжди на першому місці. 
Практично це його «всесвіт». Ні сімʼя, ні друзі, 
розваги і дозвілля не можуть порівнятися за 
силою задоволення та задоволеності, котру 
людина отримує від роботи. Для звичайної пра-
цьовитої людини робота – це всього на всього 
лише певна частина життя, спосіб самореаліза-
ції, можливість забезпечити матеріальну блага 
для себе та сімʼї. Тому така людина легко відпо-
чиває без почуття провини й має декілька дже-
рел задоволеня – сімʼя, друзі, хоббі тощо. Вар-
то наголосити, що якщо перший клуб анонімних 
алкоголіків зʼявився в Нью-Йорку в 1935 році, то 
перший клуб анонімних трудоголіків було ство-
рено там же через півсторіччя − в 1983 році. 
Цікавим фактом є те, що клуб надавав допомо-
гу не лише тим, хто одержимий роботою, проте 
й тим, хто відчуває до неї відразу, страждаючим 
від прокрастинації.

На нашу думку, навколо широкої розповсюд- 
женості трудових адикцій, таких як перфік-
ціонізм і трудоголізм на даний час у засобах 
масової інформації говорять надмірно багато. 
Причому часто спираються на думки психіа-
трів, психологів, фахівців в галузі менеджмен-
ту персоналу. Проте спеціальні дослідження 
говорять про те, що ця стурбованість є дещо 
перебільшеною На відміну від науковців саме 
ті фахівці, котрі виступають в ЗМІ, не поділяють 
перфекціонізм і трудоголізм на здоровий (нор-
мальний) і нездоровий (паталогічний). І саме 
останній різновид – паталогічна форма пер-
фікціонізму й трудоголізм трапляється не так 
часто, як це описується в ЗМІ. Проте й люди 
з професійними деформаціями й трудовими 
адикціями потребують того, щоб і їм приділи-
ли увагу, адже від кожної паталогічної адик-
ції страждає не лише сам адикт, проте й його 
оточення, і перш за все – його сімʼя. Дані щодо 
розповсюдженості трудоголізму по всьому сві-
тові варіює в різних дослідженнях. Наприклад, 
в Голландії трудоголізмом, «захворюванням 
вільного часу», в цій країні страждають, згід-
но дослідження, приблизно 3% всього насе-
лення. В Японії частка людей, які страждають 
від наслідків трудоголізму, складає коло 20%, 
в той час як в Іспанії їх кількість коливається від 
11,3% до 12%. Проте на сьогодні нацією, котра 
вирізняється з-поміж інших за ступенем трудо-
голізму є південні корейці. На рік у середньому 
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кореєць працє 2357 годин. Тобто, на практиці 
це означає 48-годинний шестиденний робочий 
тиждень і відпустку, котра зрідка перевищує 
3–5 днів. Зрозуміло, що за такої віддачі на благо 
професії не залишається часу для особистого 
життя. Корейський батько-трудоголік витрачає 
на спілкування з дітьми приблизно 15 хвилин 
в день. В доповіді Організації європейського 
співробітництва та розвитку (OЄCР) відзнача-
лося, що корейці як батьки у порівнянні з меш-
канцями інших розвинених країн проводять 
з дітьми менше за всіх часу. Високе наванта-
ження та стреси буквально доводять корейців 
до самогубства – за цим показником країна 
посідає одне з перших місць. За підрахунками 
Євросоюзу, близько 7% європейців стражда-
ють від вигорання на роботі, 5–7% піддаються 
депресії, 28% відчувають хронічний стрес через 
роботу [15, с. 192].

Щодо критеріїв трудоголізму, то відомі різні 
підходи їх визначення, наприклад: праця понад 
50 год у тиждень; докладання більшої енергії 
й зусиль, ніж цього потребує робота. Найбільш 
поширеними критеріями єкількість як витраче-
ного часу на роботу, так і специфіка ставлення 
до неї: безперервне інвестування у власну пра-
цю довгого часу, надмірні очікування стосовно 
її результатів і постійні нав’язливі думки щодо 
необхідності працювати [3, с. 96]. Потрібно 
розрізняти трудоголіків, які працюють із захо-
пленням і насолоджуються роботою, і тих, хто 
виконує її з примусу. Відповідно до цього кри-
терію розмежовують трудоголіків із наявністю 
чи відсутністю ентузіазму до роботи. Кожен із 
цих типів трудоголізму підживлюється різними 
механізмами. Серед провідних механізмів тру-
доголізму, ґрунтованого на ентузіазмі, є задово-
лення від акту праці, а не від роботи як такої. 

Відомий психолог Дональд Хамачек виокрем-
лює здоровий перфекціонізм, який він називає 
нормальним, коли людина демонструє лідер-
ські якості, високу працездатність активність, 
мотивацію для досягнення цілі, при цьому 
людина тверезо оцінює свої реальні здібності, 
тобто має адекватний рівень домагань. В про-
цесі діяльності така людина може відчувати 
легкий ступінь хвилювання та азарту; її увага 
сконцентрирована на власних можливостях і на 
способах досягнення цілі. Людина встановлює 
собі високі стандарти та тяжко досяжні цілі і при 
цьому отримує задоволення від таких цілей,  
а головне – від процесу їх досягнення. Той, хто 
досягає успіху, отримує високе звання, до якого 
додаються слава, визнання, грошова винагорода. 
У зв’язку з цим людина має високу самооцінку.

Такі дослідники, як Спенс і Роббінс, вважа-
ють, що якщо людина відчуває сильний драйв 
по відношенню до роботи, дуже захоплена 
роботою і при цьому не отримує від неї задо-
волення, то ми маємо справу зі справжнім тру-
доголіком, а от коли людина відчуває сильний 
драйв до роботи, дуже втягнута в процес і при 
цьому відчуває задоволення від роботи, то 
таку людину можна назвати трудоголіком-ен-
тузіастом. Можна припустити, що працівники, 
які є трудоголіками-ентузіастами, пу суті, і не 
є трудоголіками. Тобто, все залежить від того, 
як психологічно людина сприймає працю. Саме 
виокремлення як позитивних, так і негативних 
сторін трудової діяльності, є досить важливим 
для розуміння механізмів формування трудого-
лізму та його профілактики. 

Позитивні та негативні психологічні функції 
праці представлені в табл. 2.

Крім особистісних причин, існують й об’єк-
тивні, що об’єктивних передумови розвитку 

Таблиця 2
Позитивні психологічні функції та негативні наслідки трудової діяльності

Позитивні функції Негативні наслідки
1. Праця структурує життя людини й робить його більш 
усвідомлюваним.
2. В процесі трудової діяльності людина вчиться,  
досягаючи певної майстерності, що дає їй відчуття  
творчості процесу та наявності сенсу життя. 
3. Праця дає можливість пристосуватися до реальності 
й досягти особистісної зрілості. 
4. Праця сприяє формуванню позитивної самооцінки, 
є джерелом особистісного статусу та ідентичності. 
5. Праця допомагає встановлювати контакти,  
налагоджувати спілкування та уникати самотності. 
6. Праця є джерелом задоволення потреб у засобах  
для існування. 

1. Регламентована юридичними та морально- 
етичними нормами структура трудової діяльності 
людини в суспільстві перешкоджає вільно задоволь-
няти базові потреби. Через сублімацію базових потреб 
у людини зростає рівень агресивності поведінки: 
спізнення на роботу, безвідповідальність, вербальна 
агресія (використання термінів на кшталт «вгризатися 
зубами в роботу», «вчепитися за ідею», «битися  
над вирішенням завдання» тощо).
2. Невротична прив’язаність до роботи. Паталогічний 
трудголізм. «Повне занурення» в трудову діяльність. 
Прояви невротичних депресивних реакцій,  
тривожно-фобічних і соматоформних розладів. 
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трудоголізму, про що наголошується в Компасі 
ЄС. Вони пов’язані з економічним спадом, що 
стартував у 1980-х роках і лише поглибився 
з початку ХХІ ст. 

У документі, зокрема зазначено, що стрімке 
скорочення штату в організаціях у Європі при-
звело до збільшення навантаження та праців-
ників. Зокрема, у Великій Британії понад 25% 
осіб працюють більше ніж 50 год на тиждень, 
що, а це є одним із критеріїв трудоголізму. Біль-
шість працюючих скаржаться на негативний 
вплив цього факту на їхнє психічне й фізичне 
здоров’я, погіршення стосунків у сім’ї та зни-
ження якості життя загалом. Коли говоримо 
про трудоголізм, то відразу з спливають асоці-
ації, пов’язані з професіями з високим рівнем 
соціального престижу, такими як лікар, адво-
кат, науковий працівник, публічний службовець 
тощо. Проте, насправді, проблема трудоголізму 
може стосуватися кожної професії, або й навіть 
зовсім не зводитися до професійної діяльності 
(наприклад, обсесійне захоплення веденням 
домашнього господарства) [21, с. 29]. 

В контексті проблеми трудоголізму слід звер-
нути увагу на таке поняття як «перфікціонізм». 
Всім добре відомий вираз: «Краще – ворог кра-
щого»? Сенс є доволі просим: розуміється, що 
частіше за все надійніше, вигодніше, корисніше 
для фізичного та психічного здоров’я – інши-
ми словами краще з усіх сторін – зупинитися на 
досягнутому гарному рівні, ніж прагнути досягти 
неземної досконалості. Однією з найбільш розпо-
всюджених причин трудоголізму є перфекціонізм 
і бажання завершити поставлені робочі задачі.

Проблема перфекціонізму стала обговорю-
ватися в зарубіжній клінічній психології та пси-
хотерапії в 1960–1980 рр. На початку вона отри-
мала дещо однобічне висвітлення, передусім 
як патологічна адикція. Однак, із часом ця точка 
зору змінилася. Спостерігаючи високі досяг-
нення творчих діячів, в яких не простежували-
ся невротичні відхилення, дослідники почали 
говорити про здоровий перфекціонізм і патоло-
гічний (деструктивний), тобто, мова вже йшла 
про те, що перфекціонізм може бути і нормаль-
ною характеристикою особистості, а не лише 
невротичним психічним розладом. Здоровий 
перфекціонізм він називає нормальним, адже 
людина демонструє лідерські якості, високу 
працездатність, є активною, вмотивованою для 
досягнення цілі, при цьому вона тверезо оці-
нює свої реальні здібності, тобто має адекват-
ний рівень домагань. В процесі діяльності така 

людина може почувати легкий рівень схвильо-
ваності та азарту; її увага сконцентрована на 
власних можливостях і на способах досягнення 
мети. В діловому середовищі ознаками пози-
тивного перфекціонізма є виконання завдань 
в термін, готовність працювати понадурочно, 
в тому числі на безкоштовно, навчання нових 
співробітників, допомога керівництву в реалі-
зації управлінських рішень. В негативній формі 
перфекціонізм проявляється як надмірне зану-
рення в роботу та поглилення в деталі, трудо-
голізм [19–20], прокрастинація, низька адапта-
ція та стресостійкість, психологічні проблеми, 
порушення в коммунікації, уникання міжособи-
стісних контактів і вирішення задач, незадово-
леність роботою, емоційне вигорання. 

Поділяємо думки Л.І. Котляр щодо того, що 
перфекціонізм державних службовців як нега-
тивний аспект професійної діяльності впливає 
на виявлення таких явищ, як: прокрастинація, 
трудоголізм, вигоряння й інші прояви професій-
ної деформації [9–10]. Такі фактори, як жорстка 
регламентація та одноманітність трудової діяль-
ності, великий об’єм інформаційної аналітич-
ної та комунікативної роботи, високі професійні 
ризики, особливі вимоги до службової діяльності 
та службової поведінки зумовлюють появ профе-
сійних деформацій серед публічних службовців. 

Згідно недавнього дослідження, опублікова-
ного в журнале Personality and Social Psychology 
Review [14], люди, які демонструють ознаки 
нездорового перфекціонизму, частіше за інших 
є схильними до професійного вигорання. Без-
перечно, що діяльність публічного службовця 
пов’язана з такою напруженою психоемоцій-
ною діяльністю, як інтенсивне спілкування, за 
якого доводиться працювати з великими маси-
вами інформації, швидко приймати відпові-
дальні рішення, при цьому емоційно регуючи. 
На емоційний стан службовця можуть впли-
нути неструктурованість роботи, нерівномір-
ний розподіл обов’язків, перенавантаження, 
несистемність у виконанні завдань, неспри-
ятлива психологічна атмосфера, прогалини 
в планування праці, недостатність технічного 
та матеріального оснащення, бюрократичні 
перепони, наявність конфліктів в організації, як 
горизонтальних, так і вертикальних. Крім того, 
прослідковується вплив ще одного фактору, що 
зумовлює синдром емоційного професійного 
вигоряння – психологічно складні клієнти, з яки-
ми доводиться мати справу публічним служ-
бовцям. При цьому для державного службовця 
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здатність до співпереживання є однією з про-
фесійно важливих якостей, а отже ймовірність 
психічного вигоряння є досить високою [2]. Про-
фесія публічного службовця вимагає від фахівця 
потужних резервів самовпорядкування і саморе-
гуляції та за даними соціально–демографічних 
досліджень належить до найбільш напружених 
в емоційному плані видів праці. 

Ситуація, за якої публічний службовець вста-
новлює для себе реалістичні стандарти, при цьо-
му отримуючи задоволення від наполегливої пра-
ці та подолання випробувань, а головне: тверезо 
оцінюють свої здібності, є проявом здорового пер-
фекціонізму. Тобто, перфікціонізм може бути: здо-
ровим і нездоровим (невротичним). У табл. 3. 
представлені позитивні та негативні сторони пер-
фекціонізму в роботі публічного службовця.

Як зазначає В.В. Кобзар: «У характеристиці 
психологічного підґрунтя притаманної держав-
ному службовцю професійної культури головне 
місце мають посідати такі моральні засади, які 
повною мірою уособлювали б його службовий 
перфекціонізм» [8, с. 83].

На даний час багато зарубіжних і вітчизняних 
науковців дискутують навколо питання взаємо-
зв’язку перфекціонізму та прокрастинації, і не 
можуть дійти згоди. У 2017 році термін «про-
крастинація відзначив сорокаріччя. Постійне 
відкладання справ «на потім» спостерігається, 
за статистикою, у 15%–20% людей [16]. 

Прокрастинація – це явище, давно відо-
ме людству, ставлення до якого змінювалося 

впродовж становлення людства та наукової 
думки – від позитивного, наприклад у Франції, 
фізична праця вважалася ознакою низького ста-
тусу, тому прокрастинація сприймається не так  
категорично [7], як і в Стародавньому Єгип-
ті та Римі, де вважали, що зволікати – корисно 
та мудро [13], так і до негативного, наприклад 
грецький поет Гесіод (VIII–VII ст. до н. е.) у пое-
мі «Труди і дні» засуджує зволікання: «Ніколи не 
відкладайте вашу роботу на завтра та на після-
завтра; бо млявий працівник не заповнює свій 
сарай, як і той, хто відкладає свою роботу; … 
людина, яка відкладає роботу, завжди в розо-
ренні» [5, с. 21]. Украй небезпечною вважав 
прокрастинацію англійський новеліст John Lyly 
(1579): «Немає нічого небезпечнішого за зволі-
кання». На даний час прокрастинація сприйма-
ється не так однозначно [20, с. 66]. Частіше за 
все прокрастинацію сприймають як лінощі (нега-
тивне сприйняття іноді автори зовсім ототожню-
ють ці феномени. Размитість меж між поняттями 
«прокрастинація» та «лінощі» спостерігаєть-
ся в Є.П. Ільїна, який визначає лінощі в якості 
однією з форм прокрастинації. На думку автора 
існує: «напружена» прокрастинація, сщо супро-
воджується підвищенням рівня тривоги і почут-
тям провини; «розслаблена» прокрастинація, за 
якої людина зосереджується виключно на актив-
ності, що приносить задоволення [4, с. 115]

Появу прокрастинації можна пояснити наяв-
ністю в людини низки суб’єктивних причин: нері-
шучості, страху зазнати невдачі й несхвалення 

Таблиця 3
Позитивні та негативні сторони перфекціонізму в роботі публічного службовця

Позитивні сторони Негативні сторони
– дотримання правил та інструкцій;
– відслідковування дотримання правил  
іншими працівниками;
– старанність;
– участь в управленні при появі конфлікт- 
них ситуацій;
– постановка амбіційних цілей;
– реалістичність самооцінки, вибору мети, 
планування;
– здатність вирішити будь-які проблеми;
– висока самоефективність, винахідливість, 
самоконтроль;
– адаптивні стратегії навчання, висока  
академічна успішність;
– альтруїстична соціальна позиція;
– тверда віра у власні сили та здібності 
колег, орієнтування оточуючих на успіх;
– чітке розуміння необхідності досягнення 
більш високих цілей, ніж це було раніше;
– прагнення до порядку, увага до деталей, 
вимогливість.

– надмірний контроль над власною поведінкою та поведінкою колег;
– підвищена критичність до себе й колег;
– ручне управління; 
– низька стресостійкість; 
– при втомі, монотонній праці, підвищеному тиску негативні риси 
обтяжують поведінку та результативність перфекціоністів;
– низька швидкість прийняття рішень в стресових умовах;
– постановка недосяжних цілей для себе й колег;
– завищена самооцінка у порівнянні з оцінкою колег; 
– самокритичність, надмірна акцентуація уваги на недоліках;
– надмірне захоплення деталями, дотошність, упущення головної мети; 
– низька продуктивність;
– завищені очікування від колег, підвищена наполегливість,  
натягнуті стосунки з колегами;
– ідентифікація власної особи з результатами своєї роботи;
– острах припуститися помилки;
– прагнення до досконалості через острах отримання низької  
оцінки з боку оточуючих;
– небажання змінюватися, уникнення інноваційних підходів;
– нездатність ранжирування проблем;
– нездатність та небажання делегувати відповідальність.
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з боку оточуючих, невпевненості в собі, перфек-
ціонізму. Н. Мілграм із співавторами виокрем-
люють два типи прокрастинації: відкладання 
виконання завдань і відкладання прийняття 
рішень. А філософ зі ступінню доктора наук 
і професор із психології Джозеф Феррарі (один 
із провідних фахівців галузі прокрастинації) 
виокремлює три типи людей, які страждають 
від цього «захворювання»: 1. Пошановувачі 
гострих відчуттів, які відкладають справи до 
останньої хвилини для відчуття ейфорії, коли 
серце калатаєвідрозуміння того, что можна не 
встигнути і в кров поступає доза адреналіну.  
2. Сірі мишки – люди, які уникають страху 
зазнати невдачі чи успіху. Їм лячно, що вони не 
впораються з поставленим завданням і постій-
но озираються на інших, прислуховуючись до 
чужої думки і віддають перевагу залишатися 
в тіні, й бути «середнячком», ніж прориватися 
вперед, припускаюсь помилок,чергуючи пораз-
ки з перемогами. 3. Безвідповідальні чи нерішу-
чі – це ті, хто відтягує прийняття рішення через 
острах відповідальності за наслідки. Хто не 
приймає рішень, той ні за що не відповідає. Цей 
тип прокрастинаторів – це люди, які працюють 
за планом, ніколи не будуть пробувати «скочити 
вище голови», оскільки : «дурнів робота любить, 
нехай цією справою займаються інші». Такі про-
крастинатори скоріше за все будуть відкладати 
справи на потім до тих пір, поки не отримають 
вказівок від керівництва [16]. 

Прокрастинація може стати захисним меха-
нізмом при великих перевантаженнях, коли 
публічний службовець через втомлюваність 
неспроможний виконувати свої обов’язки 
в звичному режимі. Іноді це може бути відпо-
відною реакцією через тиск на працівника, коли 
колеги/керівництво чекають від нього високих 
показників. 

Висновки. Як показав аналіз, що феномен 
прокрастинації може виявлятися в різних сфе-
рах людини, у тому числі в діяльності публіч-
них службовців, що може проявлятися у вигля-
ді поведінки, для якої характерне: відволікання 
з причини розсіяної уваги і неможливістю зібра-
тися; недбалість і поспішність в процесі вико-
нання справ і прийняття рішень; негативний 
вплив Інтернету, який постійно відволікає від 
виконання справ і прийняття рішень; імпуль-
сивність, яка ускладнює контроль поведінки 
та планування дій відповідно до мети; різно-
спрямована пошукова поведінка, що приводить 
до порушення цілепокладання.
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Shupta І. M. The influence of perfectionism and workaholism on manifestations 
of procrastination in the work of a public servant

The focus of this publication is on the essence of such concepts as «workaholism» and «perfec-
tionism», which have a significant impact on the emergence of procrastination among public officials. 
Of course, the behavior of public servants is always under close public scrutiny, it must meet its 
expectations, inspire public and citizen confidence in public authorities and local governments, pro-
mote the realization of human rights and freedoms and citizen. A prerequisite for the manifestation  
of professionalism of a public servant is establishing a high level of achievement, which would stim-
ulate the individual to continuous self-improvement. However, in practice, unhealthy (neurotic) per-
fectionism and pathological workaholism of public servants affect the emergence of procrastina-
tion, which inhibits realization of the goals of the activity of the individual and the public authority  
as a whole. In the process of writing the article, an analysis of scientific sources was carried out, 
which allowed to determine the essence and main features of workaholism, perfectionism and pro-
crastination. The article identifies the substantive aspects of the above phenomena showed that the 
phenomenon of procrastination can be manifested in various areas human beings, in particular in the 
professional activities of public servants. According to the authors, procrastination is nothing more 
than a constant postponement of relevant and important human affairs, which is repeated contrary 
to the subject’s awareness of the negative consequences.

In the article, the authors present the characteristics of the three generations that are currently 
most involved in labor relations, namely: Generation X, Generation Y and Generation Z, including 
their attitudes to work, characteristics and behavioral trends. Since 2015, in the structure of the pub-
lic service, in particular in the category of «civil servants under the age of 35», there is a complete 
change from Generation X to Generation Y. In addition, the focus is on workaholism, namely when 
the concept of manifested among representatives of different nationalities, types of workaholism. 
The question of the influence of perfectionism on the emergence of procrastination was not left out 
either. Thus, the authors distinguish the positive and negative aspects of perfectionism in the work 
of a public servant.

Key words: laziness, pathological addiction, perfectionism, generation, procrastination, profes-
sionalism, public servant, workaholism, labor addiction.
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НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ:  
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Стаття присвячена визначенню основних особливостей надання адміністративних 

послуг в умовах воєнного стану. Визначено основні проблеми, які постали під час активної 
фази війни, а саме: встановлення особи при втраті усіх документів і одночасному закритті 
чутливих реєстрів; тимчасові перебої у роботі застосунку «Дія»; швидка динаміка інфор-
мації щодо використання й оновлення застосунку, про яку громадяни могли дізнаватися із 
запізненням; зупинення роботи всіх державних реєстрів, що фактично зупинило надання 
всіх послуг, які вчиняються з допомогою цих реєстрів, тобто найпопулярніших адмінпослуг; 
проблеми з наданням однієї з наймасовіших груп послуг – реєстрація / декларування місця 
проживання, що мало вплив і на (не)можливість надання інших послуг або суттєво утрудни-
ло їх надання; втрата ЦНАП більшості послуг, які були «прив’язані» до державних реєстрів 
та/або, де суб’єктами надання є державні органи (ДМС, МВС та ін.). Акцентовано увагу 
на тому, що із огляду на складність і багатоаспектність проблеми надання адміністра-
тивних послуг в умовах воєнного стану в Україні залишається ще багато теоретичних  
і практичних питань у її подальшому вивченні. Вивчення тенденцій у даній сфері вказує на 
те, що подальший напрям розвитку буде спрямований переважно на суб’єкта звернення та 
надання послуг переважно в електронному вигляді, наприклад із використанням цифрового 
застосунку «Дія» чи аналогічних сервісів. Автор доходить висновку, що одним із успішних 
рішень органів публічної влади, стало створення сервісу «Мобільна валіза ЦНАП». Мобіль-
ні робочі місця адміністратора ЦНАП використовуються у пілотних громадах і отримали 
назву «мобільних цифрових валіз». Завдяки таким валізам українці, які через війну або через 
те, що їм важко пересуватися, не можуть самостійно відвідувати Центри надання адміні-
стративних послуг (ЦНАП), будуть забезпечені доступом до них. 

На підставі аналізу встановлено, що в умовах гострої обмеженості доступу до інфор-
маційних ресурсів під час воєнного стану зростає значення мережі центрів надання адміні-
стративних послуг для спрямування державної підтримки, у т. ч. фінансової, що дозволяє 
мешканцям територіальних громад, де розгортаються найактивніші бойові дії, отримува-
ти фінансову допомогу від держави в рамках програми «єПідтримка». Розвиток застосунку 
«Дія» та його функціонування на необхідному рівні сприяє поширенню цифрових навичок  
та інклюзії громадян до отримання цифрових адміністративних послуг.

Ключові слова: публічне управління, децентралізація, адміністративні послуги, центр 
надання адміністративних послуг, внутрішньо переміщені особи.

Постановка проблеми. У період дії право-
вого режиму воєнного стану, запроваджено-
го в Україні 24 лютого 2022 року, органи дер-
жавної влади, а саме Міністерство цифрової 
трансформації України (Мінцифри) та інші 

органи виконавчої влади, громадські організа-
ції почали реалізовувати в умовах війни низку 
важливих заходів і проєктів на підставі цифро-
вих технологічних рішень. Серед них і надан-
ня адміністративних послуг в умовах воєнного 
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стану. В умовах гострої обмеженості доступу до 
інформаційних ресурсів під час воєнного стану 
зростає значення мережі центрів надання адмі-
ністративних послуг для спрямування держав-
ної підтримки, у т.ч. фінансової, що дозволяє 
мешканцям територіальних громад, де розгор-
таються найактивніші бойові дії, отримувати 
фінансову допомогу від держави в рамках про-
грами «єПідтримка» [1].

Українська держава досить успішно впорала-
ся з викликами повномасштабної війни у сфері 
адмінпослуг. Виправданими були й окреме при-
зупинення надання адмінпослуг та доступу до 
реєстрів, і поетапне відновлення по критичних 
групах послуг. Ефективними рішеннями стало 
продовження дії документів про особу, пролон-
гація соціальних допомог тощо [2]. 

Водночас ця війна показала, що низка 
послуг може бути краще підготовлена до без-
пекових викликів. Адже це актуально і в умовах 
ризиків подальшої військової агресії рф, в т.ч. 
у гібридних формах (кібератаки, диверсії тощо), 
та навіть ризиків природного і техногенного 
характеру [2]. 

Гострими проблемами у перші дні та тижні 
початку активної фази війни були [2] : 

– встановлення особи при втраті усіх доку-
ментів і одночасному закритті чутливих реє-
стрів (зокрема, демографічного) та припиненні 
роботи підрозділів ДМС; 

– тимчасові перебої у роботі застосунку 
«Дія»; швидка динаміка інформації щодо вико-
ристання й оновлення застосунку, про яку гро-
мадяни могли дізнаватися із запізненням; 

– зупинення роботи всіх державних реєстрів, 
що фактично зупинило надання всіх послуг, які 
вчиняються з допомогою цих реєстрів (реєстра-
ція бізнесу, нерухомості, авто і т.д.), тобто най-
популярніших адмінпослуг; 

– проблеми з наданням однієї з наймасо-
віших груп послуг – реєстрація / декларуван-
ня місця проживання, що мало вплив і на (не)
можливість надання інших послуг або суттєво 
утруднило їх надання; 

– втрата ЦНАП більшості послуг, які були 
«прив’язані» до державних реєстрів та/або, де 
суб’єктами надання є державні органи (ДМС, 
МВС та ін.). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам удосконалення процесів створення 
та надання адміністративних послуг присвячені 
праці таких українських науковців: В.М. Дрешпак 
[5], Д.Г. Заброда [6], П.С. Клімушин [7], Д.В. Спа-

сібов [7], В.П. Тимощук [2] та багато інших. 
Водночас із огляду на складність і багатоас-
пектність проблеми в умовах воєнного стану 
в Україні залишається ще багато теоретичних 
і практичних питань у її подальшому вивченні.

Метою статті є дослідження особливостей 
надання адміністративних послуг в умовах 
воєнного стану та висвітлення сучасних викли-
ків, які постали перед Україною.

Виклад основного матеріалу. На період дії 
воєнного стану та протягом одного місяця піс-
ля його припинення чи скасування законодав-
ством визначені деякі особливості надання 
адміністративних послуг. Про це більш доклад-
но нами буде зазначено нижче.

Щодо строків надання адміністративних 
послуг. Відповідно до статті 64 Конституції Укра-
їни, статей 12-1, 20 Закону України «Про право-
вий режим воєнного стану», Указу Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про 
введення воєнного стану в Україні» постано-
вою Кабінету Міністрів України від 28 люто-
го 2022 року № 165 «Деякі питання реаліза-
ції прав, свобод і законних інтересів фізичних 
та юридичних осіб» зупинено строки надання 
адміністративних послуг суб’єктами їх надання 
та строки видачі дозвільними органами доку-
ментів дозвільного характеру на час воєнного 
стану в Україні [8]. Варто загалом відзначити 
багато дуже швидких і креативних рішень 
Української влади [2]:

– збереження послуг РАЦС з можливістю 
пізнішого внесення даних в реєстр;

– продовження дії «протермінованих» 
паспортів, посвідчень водія;

– автоматичне продовження соціальних 
виплат та перенесення виплат пенсій і соцви-
плат незалежно від місця проживання;

– телефонне підтвердження статусу безро-
бітного;

– шлюб протягом доби та з використанням 
відеозв’язку та свідків;

– обмін посвідчення водія без медичної 
довідки;

– «єДокумент», «єДопомога» без складних 
процедур та інше.

Вирішення питань соціального захисту 
та соціального забезпечення громадян в умо-
вах воєнного стану має надважливе значення, 
особливо для осіб, які втратили рідних, жит-
ло, майно, для людей похилого віку та людей 
із інвалідністю, а також для підтримки військо-
вослужбовців, які боронять державу. Ці послуги 
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критично потрібні і для громадян, що й раніше 
їх отримували [2].

З 24.02.2022 мільйони громадян були зму-
шені залишити своє місце проживання. Право 
на отримання статусу внутрішньо переміщеної 
особи (ВПО) отримали особи, які змушені поки-
нути своє постійне місце проживання з регіонів, 
визначених Урядом, у зв’язку з воєнними дія-
ми. Ця категорія осіб потребує особливої уваги, 
в тому числі і з питань соціального захисту [2].

Викликом для ЦНАП та уповноважених осіб 
органів місцевого самоврядування при наданні 
адмініпослуг, пов’язаних з обліком та наданням 
допомоги ВПО, стало застосування програмно-
го комплексу «Соціальна громада». Особливо 
в період пікових навантажень. Можливість отри-
мання електронних публічних послуг для ВПО 
через мобільний застосунок «Дія» (що анонсова-
на з 19.04.2022) має суттєво сприяти зменшен-
ню фізичних звернень за цими послугами [2].

Заслуговують позитивної оцінки дії та рішен-
ня Української влади щодо забезпечення в умо-
вах воєнного стану соціального захисту гро-
мадян, зокрема щодо надання допомоги на 
проживання для ВПО, компенсації витрат за 
тимчасове розміщення ВПО тощо.

Які зміни відбулися з боку держави (адапта-
ція до умов воєнного стану) [2]: 

1) строк виплати державних соціальних 
допомог, які були призначені раніше, про-
довжено на період введення воєнного стану 
та одного місяця після його припинення чи ска-
сування і виплачується за повний місяць без 
звернення особи;

2) у разі, коли отримувачами державної соці-
альної допомоги особам з інвалідністю з дитин-
ства та дітям з інвалідністю, державної соці-
альної допомоги особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю пропущений 
строк переогляду допомоги, виплата таких видів 
допомоги не зупиняється на період введення 
воєнного стану та одного місяця після його при-
пинення чи скасування;

3) змінено порядок та розміри призначення 
допомоги на проживання для ВПО, розшире-
но коло суб’єктів, які наділені повноваженнями 
взяття на облік таких осіб. Вчасно продовжено 
строк для звернення за допомогою ВПО.

4) затверджено порядок компенсації витрат 
за тимчасове розміщення ВПО;

5) визначено порядок подання заяви в елек-
тронній формі щодо отримання допомоги від 
міжнародних організацій;

6) для осіб, які проживають у населених 
пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, 
оточенні (блокуванні), нарахування і виплата 
всіх належних соціальних виплат (пенсій, соці-
альних допомог, пільг та субсидій тощо) про-
довжуються в повному обсязі з урахуванням 
визначених Урядом особливостей;

7) реалізується спільний з Управлінням 
Верховного комісара ООН у справах біженців 
проект щодо додаткових заходів із соціальної 
підтримки ВПО, який передбачає виплату допо-
моги в розмірі 2220 гривень на кожного члена 
сім’ї на місяць. Виплата допомоги здійснюється 
для найбільш вразливих категорій протягом не 
менше ніж трьох місяців;

8) підвищені норми пенсійного забезпечення, 
які передбачені для військовослужбовців з чис-
ла учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни, членів сімей загиблих військо-
вослужбовців;

9) передбачено грошову допомогу цивіль-
ному населенню – разову виплату готівкових 
коштів особам, які проживають у деокупованих 
населених пунктах, не мають і не мали статусу 
внутрішньо переміщених осіб;

10) визначено можливість та порядок подан-
ня інформаційного повідомлення про пошкод-
жене або знищене внаслідок бойових дій неру-
хоме майно через Портал ДіЯ або ЦНАП, або 
нотаріуса.

Одним із успішних рішень органів публічної 
влади, стало створення сервісу «Мобільна валі-
за ЦНАП». Мобільні робочі місця адміністратора 
ЦНАП використовуються у пілотних громадах 
і отримали назву «мобільних цифрових валіз». 
Завдяки таким валізам українці, які через вій-
ну або через те, що їм важко пересуватися, не 
можуть самостійно відвідувати Центри надання 
адміністративних послуг (ЦНАП), будуть забез-
печені доступом до них. Завдяки мобільним 
валізкам адміністративні послуги стають доступ-
ними для людей похилого віку, осіб з інвалідні-
стю, тих, хто перебуває в лікарні або з інших при-
чин не може сам відвідати ЦНАП [3]. 

Перевагами «мобільної валізки ЦНАП» є [4]:
Для органів влади:
– інтеграція додаткових послуг у ЦНАП;
– забезпечення доступності адмінпослуг для 

всього населення громади;
– покращення якості надання послуг. 
Для громадян:
– досконала організація надання послуг зав-

дяки мобільності адміністратора ЦНАП;
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– зручний спосіб отримання результату 
послуги;

– широкий спектр доступних послуг.
Розвиток застосунку «Дія» та його функціо- 

нування на необхідному рівні сприяє поши-
ренню цифрових навичок та інклюзії грома-
дян до отримання цифрових адміністративних 
послуг. Забезпечення стійкого функціонування 
вітчизняної електронної комунікаційної мережі 
й недопущення несанкціонованого втручання 
у її роботу допоможе підвищити ефективність 
використання тієї мережі для результативно-
го державного управління в умовах правового 
режиму воєнного стану, сприятиме якісному 
оперативно-технічному управлінню комуніка-
ційними мережами в повоєнний час [2].

Водночас ЦНАП виступили центрами кому-
нікації та консультування, гуманітарними шта-
бами та точками входу для ВПО і нових послуг. 
З’явилися нові послуги, як-от «єДокумент» чи 
«єДопомога». І з одного боку, «Дія» врятува-
ла ситуацію, адже дозволила швидко закрити 
потребу виплат допомоги для мільйонів грома-
дян. З іншого боку, не було альтернативи для 
«неоцифрованих» громадян [3].

Висновки та пропозиції. Сфера адміністра-
тивних послуг зберігає важливе значення навіть 
у випадку великих безпекових викликів, зокрема 
в умовах війни. Особливо, коли йдеться про най-
потрібніші адмінпослуги: РАЦС, паспортні послу-
ги, соціальні допомоги, послуги для ВПО тощо.

В умовах гострої обмеженості доступу до 
інформаційних ресурсів під час воєнного стану 
зростає значення мережі центрів надання адмі-
ністративних послуг для спрямування державної 
підтримки, у т. ч. фінансової, що дозволяє меш-
канцям територіальних громад, де розгортають-
ся найактивніші бойові дії, отримувати фінансову 
допомогу від держави в рамках програми «єПід-

тримка». Розвиток застосунку «Дія» та його функ-
ціонування на необхідному рівні сприяє поши-
ренню цифрових навичок та інклюзії громадян до 
отримання цифрових адміністративних послуг.
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Dynnyk I. P. Provision of administrative services under martial law: current challenges  
for Ukraine

The article is devoted to the definition of the main features of the provision of administrative ser-
vices in martial law. The main problems that arose during the active phase of the war were identified, 
namely: identification of the loss of all documents and the simultaneous closure of sensitive registers; 
temporary interruptions in the operation of the application "Action"; rapid dynamics of information on 
the use and update of the application, which citizens could learn about late; suspension of all state 
registers, which effectively stopped the provision of all services provided by these registers, ie the 
most popular administrative services; problems with the provision of one of the most popular groups 
of services – registration / declaration of residence, which had an impact on the (in) ability to provide 
other services or significantly hindered their provision; loss of the CNAP of most services that were 
"tied" to state registers and / or where the subjects of provision are state bodies (LCA, MIA, etc.). 
Emphasis is placed on the fact that, given the complexity and multifaceted nature of the problem  
of providing administrative services under martial law in Ukraine, there are still many theoretical  
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and practical issues in its further study. The study of trends in this area indicates that the further 
direction of development will be focused mainly on the subject of application and provision of ser-
vices, mainly in electronic form, for example, using the digital application "Action" or similar services. 
The author concludes that one of the successful decisions of public authorities was the creation  
of the service "Mobile suitcase CNAP".CNAP mobile administrator jobs are used in pilot communi-
ties and are called "mobile digital suitcases". Thanks to such suitcases, Ukrainians who are unable  
to visit the Centers for Administrative Services (CNAP) on their own due to the war or the difficulty  
of moving around will be provided with access to them.

Based on the analysis, it is established that in conditions of acute limited access to informa-
tion resources during martial law, the network of administrative service centers is growing to pro-
vide state support, including financial, which allows residents of territorial communities where the 
most active hostilities take place financial assistance from the state under the "eSupport" program.  
The development of the application "Action" and its functioning at the required level contributes  
to the spread of digital skills and inclusion of citizens in obtaining digital administrative services. 

Key words: public administration, decentralization, administrative services, administrative  
service center, internally displaced persons.
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Державної служби України з надзвичайних ситуацій

АНАЛІЗ СТАНУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДСНС УКРАЇНИ 
У КОНТЕКСТІ АУДИТОРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті розкрито аналіз підготовки кадрів Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у контексті аудиторського дослідження. Узагальнено інформаційні джерела при 
аналізі підготовки кадрів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Визначено 
основні аспекти з точки зору аудиторського дослідження, за якими слід дослідити ефектив-
ність функціонування системи підготовки кадрів Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій. На підставі проведеного дослідження виявлено певні проблеми у підготовці кадрів 
у сфері цивільного захисту та запропоновано шляхи їх вирішення.

У статті ми розглянули наступні критерії для здійснення аналізу стану підготовки кадрів 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій: кіберзахист інформаційних систем  
в процесі навчання майбутніх офіцерів служби цивільного захисту; ефективність виконан-
ня паспортів бюджетних програм; забезпечення та ефективність впровадження науково- 
дослідних робіт.

Стрімкий розвиток засобів цивільного захисту зумовлює зростання вимог до фахівців 
цивільного захисту, форм і методів їх підготовки та вдосконалення професійної майстер-
ності. Тому, перед галузевою системою освіти Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій стоїть надважливе завдання щодо професійної підготовки кадрів у сфері цивільно-
го захисту для потреб відомства, як центрального органу виконавчої влади, який реалізує 
державну політику, зокрема у сфері цивільного захисту. В таких умовах зростає актуаль-
ність та важливість розвитку служби цивільного захисту, як функції держави, спрямованої 
на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від над-
звичайних ситуацій шляхом їхнього попередження, ліквідації їх наслідків і надання допомоги 
постраждалим у мирний час та в особливий період.

Якісна освіта має своїм наслідком підготовку висококваліфікованих кадрів зокрема у сфе-
рі цивільного захисту. Саме тому, у зв’язку з вищезазначеним, сьогодні дослідження підго-
товки кадрів для системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій є актуальним 
і необхідним.

Тому, при здійсненні процесу підготовки кадрів у сфері цивільного захисту необхідно визна-
чити чіткі підходи, стратегічні цілі та посилити рівень контролю щодо ризикових сфер 
кібербезпеки, освітнього та наукового процесів для забезпечення ефективного функціо- 
нування системи такої підготовки.

Ключові слова: підготовка кадрів ДСНС, цивільний захист, науково-педагогічний персо-
нал, аудит, кадрова політика, служба цивільного захисту, кібербезпека.
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Постановка проблеми. Роль освіти в усіх 
сферах суспільного життя суттєво зростає через 
соціально-економічні процеси, які відбуваються 
у світі сьогодні. Одним з найголовніших чинни-
ків зростання якості людського капіталу, запору-
кою динамічного розвитку економіки і суспіль-
ства в цілому є якісна освіта, зокрема галузева 
у сфері цивільного захисту, яка б повною мірою 
відповідала вимогам сучасності та соціальним 
потребам населення.

В таких умовах зростає актуальність та важ-
ливість розвитку цивільного захисту, як функції 
держави, спрямованої на захист населення, 
територій, навколишнього природного середо-
вища та майна від надзвичайних ситуацій шля-
хом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх 
наслідків та надання допомоги постраждалим 
у мирний час та в особливий період.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій: Дослідженням підготовки кадрів у сфе-
рі цивільного захисту займались М.В. Данюк, 
В.П. Садковий, С.М. Домбровська, В.М. Петюх, 
С.П. Потеряйко, Д.В. Бондар, В.М. Шамраєва, 
А.В. Ромін, Я.Б. Зорій, В.О. Тищенко та інші.

Метою статті є дослідження деяких аспек-
тів стану підготовки кадрів для ДСНС України 
у контексті аудиторського дослідження

Виклад основного матеріалу. Від розвитку 
освіти та економіки знань залежить соціаль-
но-економічний розвиток та перспективне май-
бутнє України, тому необхідно вивчати та уза-
гальнювати сутність, властивості, механізми 
формування системи економіки знань, а також 
її вплив, зокрема, на суспільне виробництво.

Система освіти, як найважливіший елемент 
суспільного життя і державного устрою, призна-
чена для вирішення таких стратегічних для кра-
їни завдань, як підготовка кадрів, забезпечення 
політичної і соціальної стабільності, розвитку 
цивільних інститутів суспільства, зміцнення 
безпеки громадян і держави. 

Стрімкий розвиток засобів цивільного захи-
сту зумовлює зростання вимог до фахівців 
цивільного захисту, форм і методів їх підготов-
ки та вдосконалення професійної майстерності. 
Тому, перед галузевою системою освіти ДСНС 
стоїть надважливе завдання щодо професійної 
підготовки кадрів у сфері цивільного захисту 
для потреб Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій (далі – ДСНС), як центрального 
органу виконавчої влади, який реалізує держав-
ну політику, зокрема у сфері цивільного захисту, 
інших органів виконавчої влади, місцевих дер-

жавних адміністрацій, органів місцевого само-
врядування та суб’єктів господарювання [1]. 

Підготовка кадрів високого кваліфікаційного 
рівня здатних ефективно виконувати завдання 
у сфері цивільного захисту, яку здійснює галу-
зева система освіти, підвищення ефективності 
освіти забезпечується шляхом цілеспрямова-
ного виділення коштів на проведення освітньої 
діяльності.

Внутрішніми і зовнішніми аудитами в освіт-
ніх установах ДСНС, проведеними у попередні 
періоди було встановлено ряд недоліків в про-
цесі організації освітньої діяльності вказаних 
установ, що зумовило об’єктивну необхідність 
проведення аудиту всього напрямку викори-
стання коштів на підготовку кадрів в системі 
ДСНС з метою надання оцінки ефективності 
процесів управління бюджетними коштами їх 
розпорядниками, стану внутрішнього контролю 
розпорядників бюджетних коштів та законності, 
своєчасності і повноти прийняття управлінських 
рішень освітніми установами та закладами осві-
ти сфери управління ДСНС.

Існує безліч критеріїв, за якими можна дослі-
дити ефективність функціонування системи 
підготовки кадрів ДСНС. Розглянемо деякі з них 
з точки зору аудиторського аспекту, а саме:

1) кіберзахист інформаційних систем в проце-
сі навчання майбутніх офіцерів служби цивіль-
ного захисту;

2) ефективність виконання паспортів бюджет-
них програм;

3) забезпечення та ефективність впроваджен-
ня науково-дослідних робіт.

1. Вищезазначеним дослідженням встанов-
лено, що заходи для комплексного забезпе-
чення кібербезпеки у всіх навчальних закладах 
сфери управління ДСНС знаходяться в стані 
впровадження.

Слід зазначити, що у жодному закладі осві-
ті не побудовано комплексну систему захисту 
інформації на локальну мережу для захисту 
відкритої інформації, не впроваджено повноцін-
ну SIEM-систему (Security information and event 
management – програмні продукти, які об’єд-
нують управління інформаційною безпекою 
SIM (англ. Security information management) 
та управління подіями безпеки SEM (англ. Secu-
rity event management)) для узагальнення логі-
нів програмного та апаратного забезпечення, 
а також IDS (Intrusion Detection System – про-
грамний або апаратний засіб, призначений для 
виявлення фактів несанкціонованого доступу 
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в комп’ютерну систему або мережу або несанк-
ціонованого управління ними в основному 
через Інтернет) систему, яка могла б дозволи-
ти оперативно виявляти та ізолювати мережеві 
атаки та анонімний трафік [2; 3].

Інформаційно-комунікаційні технології, що 
застосовуються в закладах освіти ДСНС, забез-
печують, в умовах карантинних обмежень, 
створення належного дистанційно-інформацій-
ного середовища для постачання навчального 
матеріалу та спілкування.

Проте, враховуючи додаткове інтенсивне 
навантаження на сервіси системи дистанційно-
го навчання, які розміщені на серверах установ, 
необхідно посилити систему контролю щодо 
технічних характеристик серверів та іншого 
обладнання установ, облаштування комп’ютер-
ною технікою з метою забезпечення стабільної 
роботи інформаційно-дистанційного простору 
та для уникнення можливого негативного впли-
ву на результати вищезазначеного зокрема 
та ефективність діяльності установи в цілому.

2. Формальний підхід до формування показ-
ників та заходів при складанні паспортів бюджет-
них програм з підготовки кадрів в ДСНС, в пері-
оді, що досліджувався, сприяв встановленню 
результативних показників, які не відповідали 
економічним реаліям сьогодення. Як наслідок, 
результативні показники наведені в звітах про 
виконання паспортів бюджетних програм на, 
наприклад, 2019-2020 роки значно занижені 
в порівнянні з реальними відповідними показ-
никами за підсумками діяльності освітніх закла-
дів, що створює ризики невиконання заходів 
передбачених бюджетними програмами.

Освітні заклади ДСНС України, відповідно до 
наданої ліцензії, здійснюють набір на навчання 
за спеціальностями та освітніми програмами 
здобувачів вищої освіти за кошти, виділені з дер-
жавного бюджету та за рахунок коштів фізичних 
осіб. Кількість навчальних місць у поточному 
навчальному році на платній основі (за рахунок 
коштів фізичних осіб) визначається відповідно 
до затверджених наказами МОН максимальних 
ліцензійних обсягів за спеціальністю/освітньою 
програмою після проведення набору за держав-
ним замовленням (за рахунок держбюджету).

Вакантні (неукомплектовані) навчальні міс-
ця (за кошти як фізичних осіб так і за рахунок 
держбюджету) створюють ризик неефективно-
го використання коштів внаслідок збільшення 
фактичної середньої вартості утримання одно-
го здобувача освіти.

Аудитом встановлена стала динаміка загаль-
них відхилень за кількістю неукомплектованих 
місць здобувачів вищої освіти, що створює 
ризик недостатньо ефективного використання 
навчальних потужностей закладу та збільшує 
середню вартість утримання одного здобувача 
вищої освіти. 

3. Наукові дослідження, у більшості випадків 
впроваджуються у навчальний процес закла-
дів вищої освіти, що забезпечує інноваційну 
складову навчального процесу. Результати нау-
ково-дослідних робіт (далі – НДР) сприяють 
розвитку забезпечення реалізації державної 
політики у сфері цивільного захисту. При цьо-
му, в ДСНС не розроблено та не затверджено 
методику калькуляції вартості НДР, що містить 
ризик зниження рівня ефективності їх впрова-
дження та, як наслідок, ймовірність недоотри-
мання коштів безпосередньо самим централь-
ним органом виконавчої влади.

Сьогодні 36% науково-педагогічних працівників 
знаходяться у віковій групі до 40 років, що є віднос-
но молодим віком для вказаної категорії працівни-
ків та має перевагу за рядом показників, а саме:

– академічна мобільність;
– велика кількість національних та міжнарод-

них стажувань;
– сучасний погляд і гнучкий підхід до нау-

ково-практичних проблем і задач сьогодення 
та перспективи;

– своєчасний і адекватний перехід та впро-
вадження дистанційних технологій навчання, 
оцінювання та обмін знаннями тощо.

Проте, 20% від фактичної чисельності науко-
во-педагогічних працівників перебувають у віці 
понад 60 років, що свідчить про необхідність 
поступового оновлення його складу та підтри-
мання в актуальному стані кадрового резерву, 
з метою запобігання негативного впливу на 
якість освітнього процесу.

Сьогодні основними проблемними питання-
ми під час підготовки кадрів для ДСНС України, 
які потребують розв’язання, є наступні:

– за наявності потужної навчальної матері-
ально-технічної бази її завантаженість не викону-
ється у повному обсязі через відсутність потреби 
у підготовці великої кількості фахівців, що є досить 
економічно обтяжливим для ДСНС України;

– аналіз виконання бюджетної програми 
підготовки кадрів ДСНС України свідчить про 
невідповідність фактичних обсягів фінансу-
вання їхнім нормативним показникам (близько 
60–75% щороку), що поступово призвело до 
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фізичного і морального старіння навчальної 
матеріально-технічної бази, техніки і обладнан-
ня, повільного темпу впровадження у навчаль-
ний процес передових інноваційних та інфор-
маційно-комунікаційних технологій;

– частина науково-педагогічних (педагогіч-
них) працівників має незначний (або не має вза-
галі) практичного досвіду проходження служ-
би цивільного захисту на основних посадах 
у підрозділах цивільного захисту, що негативно 
впливає на якість підготовки фахівців;

– державне замовлення фахівців за малочи-
сельними спеціальностями потребують пере-
гляду та приведення його до економічно доціль-
ної схеми набору і підготовки (наприклад, набір 
повноцінної групи в одному ЗВО або з циклічні-
стю набору через рік);

– недосконалість системи добору науко-
во-педагогічного складу та практика проведен-
ня ними стажування призводить до незначного 
(або відсутності) практичного досвіду проход-
ження служби цивільного захисту в підрозділах 
у певної їхньої частини, що негативно впливає 
на якість підготовки фахівців.

У закладах освіти системи ДСНС чисель-
ність адміністративно-обслуговуючого персона-
лу у порівнянні з науково-педагогічними та нау-
ковими кадрами становить 48% від загальної 
чисельності, а питома вага науково-педагогіч-
них працівників складає всього 39%, що може 
негативно впливати на продуктивність роботи 
закладу освіти та якість освітнього процесу.

Відсоток співвідношення кількості адміні-
стративно-обслуговуючого персоналу закладів 
освіти системи ДСНС до кількості курсантів ста-
новить в середньому 47,8%, що може свідчити 
про завищення штатної чисельності вищезазна-
чених відділів та неефективності видатків на 
утримання даних штатних одиниць.

Відсутність законодавчо врегульованого 
питання в системі ДСНС щодо нормативного 
визначення співвідношення основних підроз-
ділів, переважна кількість особового складу 
яких складають науково-педагогічні працівники 
та які забезпечують виконання головної функ-
ції процесу підготовки кадрів у сфері цивільно-
го захисту, до керівних підрозділів та підрозді-
лів забезпечення, спонукає виникнення ризику 
в площині якості та ефективності освітнього 
процесу в цілому, а також ефективності викори-
стання бюджетних коштів.

Висновки і пропозиції. Отже, підсумову-
ючи вищенаведене, слід зазначити, що поси-
лення системи контролю щодо технічних 
характеристик серверів та іншого обладнання 
установ дасть змогу удосконалити кібербезпе-
ку в процесі підготовки кадрів для ДСНС. Неу-
комплектованість навчальних закладів створює 
ризик неефективного використання коштів для 
забезпечення навчального процесу а відсутні 
у певної частини науково-педагогічних праців-
ників практичного досвіду проходження служби 
цивільного захисту негативно впливає на якість 
підготовки фахівців.
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Тому при здійсненні процесу підготовки 
кадрів у сфері цивільного захисту необхідно 
визначити чіткі підходи, стратегічні цілі та поси-
лити рівень контролю щодо ризикових сфер 
освітнього процесу для забезпечення ефектив-
ного функціонування системи такої підготовки.
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Inozemtseva O. B., Ruzhanskyj O. B. Analysis of the state of training of the SES of Ukraine 
in the context of the audit study

The article reveals the analysis of training of State Emergency Service of Ukraine in the context 
of the audit. Information sources in the analysis of State Emergency Service of Ukraine personnel 
training are generalized. The main aspects from the audit research point of view are determined, 
according to which the efficiency of the functioning of the training system of State Emergency Ser-
vice of Ukraine should be investigated. Based on the study, certain problems in training in the field 
of civil protection were identified and the ways to solve them were suggested.

We have considered the following criteria for the analysis of the State Emergency Service  
of Ukraine personnel training in the article: cyber protection of information systems in the process  
of training future officers of the civil defense service; efficiency of budget passports execution; ensur-
ing and efficiency of implementation of research works.

The rapid development of civil protection means leads to an increase in the requirements for civil 
protection specialists, forms and methods of their training and improvement of professional skills. 
Therefore, the sectoral education system of the State Emergency Service of Ukraine faces the cru-
cial task of training in the field of civil protection for the needs of the agency, as a central executive 
body that implements state policy, in particular in the field of civil protection. In such conditions, the 
urgency and importance of the development of civil protection services as a function of the state 
aimed at protecting the population, territories, environment and property from emergencies by pre-
venting them, eliminating their consequences and providing assistance to victims in peacetime and 
during special periods.

Quality education results in the training of highly qualified personnel, in particular in the field  
of civil protection. That is why, in connection with the above, today the study of training for the State 
Emergency Service of Ukraine is relevant and necessary.

Therefore, in the process of training in the field of civil protection it is necessary to define clear 
approaches, strategic goals and strengthen the level of control over risky areas of cybersecurity, 
educational and scientific processes to ensure the effective functioning of such training.

Key words: SES staff training, civil defense, scientific and pedagogical staff, audit, personnel 
policy, civil defense service, cybersecurity.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ 
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
У статті визначені особливості державного управління надзвичайними ситуаціями з метою 

забезпечення розвитку сфери охорони здоров'я. Систематизовано основні заходи державного 
управління надзвичайними ситуаціями у контексті розвитку сфери охорони здоров'я: контроль 
за рівнем укомплектованості та розподілом персоналу відповідно до національних класифікацій, 
щоб визначити прогалини та недостатньо обслуговувані сфери; контроль за кількістю персо-
налу на 1000 осіб за функціями та місцем роботи; підготовка персоналу для належного реагуван-
ня на виникаючі надзвичайні ситуації, що може мати розширені ролі та потребувати навчання і 
підтримки; запровадження підвищення кваліфікації там, де є висока плинність кадрів; підтрим-
ка медичних працівників у безпечному робочому середовищі; впровадження та пропагування всіх 
можливих заходів для захисту медичних працівників у конфліктних ситуаціях; забезпечення про-
фесійної гігієни та необхідних щеплень; розробка стратегії стимулювання медичних працівни-
ків. Обгрунтовані напрями удосконалення державного управління надзвичайними ситуаціями у 
контексті розвитку сфери охорони здоров’я: Зміцнення або розвиток інформаційної системи 
охорони здоров’я, яка надає достатню, точну та актуальну інформацію для ефективного та 
справедливого реагування на виклики надзвичайних ситуацій. 2. Розвиток механізмів раннього 
попередження, оповіщення та реагування на всі небезпеки, які вимагають негайного реагуван-
ня. 3. Узгодження стандартів операційних процедур для всіх суб’єктів охорони здоров’я під час 
використання інформації про здоров’я. 4. Забезпечення ефективності функціонування механіз-
мів захисту даних, щоб гарантувати права та безпеку окремих осіб, звітних одиниць та груп 
населення. 5. Підтримка заходів щодо збирання, аналізу, інтерпретації та своєчасному і регуляр-
ному розповсюдженні інформації про здоров’я серед усіх зацікавлених сторін, а також для керів-
ництва процесом прийняття рішень щодо програм охорони здоров’я. Визначені основні системи 
державного управління надзвичайними ситуаціями, які впливають на розвиток сфери охорони 
здоров'я:інформаційне забезпечення; безпека та доступ; демографія та соціальна структура; 
довідкова інформація про стан здоров’я; доступні ресурси; дані з інших забезпечуючих секторів.

Ключові слова: державне управління, надзвичайні ситуації, охорона здоров'я, управління, 
система, розвиток.

Постановка проблеми. Надзвичайні ситуа-
ції мають значний вплив на здоров'я та благо-
получчя суспільства. Доступ до життєво необ-

хідної медичної допомоги є критично важливим 
на початкових етапах виникнення надзвичайної 
ситуації. Охорона здоров’я також включає зміц-
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нення здоров’я, профілактику, лікування, реабі-
літацію та паліативну допомогу на будь-якому 
етапі реагування. Вплив надзвичайних ситуацій 
на здоров’я населення може бути як прямим 
(травми чи смерть внаслідок самої надзвичай-
ної ситуації), так і непрямим (зміни в умовах 
життя, вимушене переміщення, відсутність 
правового захисту чи обмеження доступу до 
медичної допомоги). Перенаселеність, нена-
лежне житло, погані санітарні умови, недостат-
ня кількість і якість води, а також погіршення 
продовольчої безпеки – усе це збільшує ризик 
недоїдання та спалахів інфекційних захворю-
вань. Екстремальні стресори також можуть 
спровокувати психічні розлади. Неефектив-
ність механізмів соціальної підтримки та систем 
самодопомоги може призвести до негативних 
механізмів подолання та зниження поведінки, 
спрямованої на пошук допомоги. Не належ-
ний доступ до медичної допомоги та перерви 
в постачанні ліків можуть порушити поточне 
лікування, наприклад, охорону здоров’я матері 
та лікування ВІЛ, діабету та психічних розла-
дів. Основна мета реагування на здоров'я під 
час надзвичайної ситуації полягає в запобіганні 
та зниженні надмірної смертності та захворю-
ваності. Моделі смертності та захворюваності, 
а отже, і потреби в охороні здоров’я, змінюва-
тимуться залежно від типу та ступеня кожної 
надзвичайної ситуації [1-2].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Соціально-економічні аспекти держав-
ного управління надзвичайними ситуаціями 
та розвитком охорони здоров’я проаналізовано 
в працях І. Ансоффа, С. Білої, В. Василенка, 
М. Гамана, В. Гейця, В. Гусєва, В. Дорофієнка, 
В. Іванова, М. Йохна, В. Колосюка, М. Конова-
ленко, В. Патрушева, А. Сухорукова, Р. Фатхут-
дінова, Ю. Яковця та ін. Однак, сучасні еконо-
мічні трансформації, які відбуваються в Україні, 
вимагають від науковців і практиків удоскона-
лення системи державного управління надзви-
чайними ситуаціями у контексті розвитку сфери 
охорони здоров’я.

Мета статті – з’ясувати стан наукової розро-
бленості проблематики державної політики роз-
витку охорони здоров’я в умовах надзвичайних 
ситуацій.

Виклад основного матеріалу. Добре функ-
ціонуюча система охорони здоров’я може 
задовольнити всі потреби суспільства під час 
надзвичайної ситуації інші заходи охорони здо-
ров’я могли продовжуватися. Захворювання, 

які легко піддаються лікуванню, продовжувати-
муть лікувати, а програми первинної медичної 
допомоги триватимуть, що дозволить зменши-
ти надмірну смертність і захворюваність. Будь-
який суб’єкт, який зміцнює, відновлює або під-
тримує здоров’я, робить внесок у загальну 
систему охорони здоров’я. Система охорони 
здоров’я охоплює всі рівні: від національного, 
регіонального, районного та громадського до 
осіб, які здійснюють догляд за домом, військо-
вого та приватного сектору.

Під час надзвичайної ситуації сфера охорони 
здоров’я та надання медичної допомоги часто 
послаблюються навіть до того, як попит зро-
сте. Медичні працівники можуть бути втрачені, 
медичні послуги перервані або інфраструктура 
пошкоджена. Важливо розуміти вплив надзви-
чайної ситуації на сферу охорони здоров’я, щоб 
визначити пріоритети гуманітарної допомоги.

Гуманітарні організації рідко працюють 
у надзвичайних ситуаціях, де ще немає систе-
ми охорони здоров’я. Там, де система слабка, 
її потрібно зміцнити або розвинути (наприклад, 
шляхом направлення, зіставлення та аналізу 
медичної інформації) [3].

Заходи у цьому аспекті стосуються п’яти 
основних складових добре функціонуючої сфе-
ри охорони здоров’я:

– надання якісних медичних послуг;
– висококваліфікована та мотивована робо-

ча сила охорони здоров'я;
– належне постачання, управління та вико-

ристання лікарських засобів, діагностичних 
матеріалів і технологій;

– необхідне фінансування охорони здоров'я; 
– належне інформаційне забезпечення роз-

витку сфери охорони здоров'я.
Ці складові багато в чому впливають один на 

одного. Наприклад, недостатня кількість медич-
них працівників або відсутність основних ліків 
вплине на надання послуг.

Лідерство та координація є життєво важ-
ливими для забезпечення неупередженого 
вирішення потреб. Міністерство охорони здо-
ров’я (МОЗ) зазвичай очолює та координує 
потреби, може звернутися за підтримкою до 
інших суб’єктів охорони здоров’я. Іноді мініс-
терству бракує спроможності чи бажання вико-
нувати цю роль ефективним і неупередженим 
чином, тому інше відомство має взяти на себе 
цю відповідальність. Якщо МОЗ не має досту-
пу або не буде прийнято в усіх регіонах країни, 
гуманітарні організації повинні прагнути підтри-



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

128

мувати прийняту існуючу систему, особливо 
в гострих надзвичайних ситуаціях. Ретельного 
визначення потребують питання, як працюва-
ти з недержавними організаціями та іншими 
суб'єктами, а також їх здатність надавати або 
координувати медичну допомогу населенню [4].

Доступ до населення є важливим, але його 
слід розглядати з чітким розумінням гуманітар-
них принципів і наслідків для неупередженої 
та нейтральної допомоги. Координація має від-
буватися між усіма рівнями охорони здоров’я від 
національного до громадського та з іншими сек-
торами, такими як харчування і освіта, а також 
міжсекторальними технічними робочими група-
ми, такими як психічне здоров’я та психосоці-
альна підтримка, гендерне насильство та ВІЛ.

Основна медична допомога спрямована 
на вирішення ключових причин смертності 
та захворюваності серед постраждалого від 
кризи населення. Необхідно завчасно коорди-
нувати дії з міністерствами та іншими офіційни-
ми суб’єктами охорони здоров’я, щоб узгодити, 
яким послугам надавати пріоритет, коли та за 
яких умов. Необхідно регламентувати пріорите-
ти на основі контексту, оцінки ризику та наявних 
доказів [5].

Постраждале від надзвичайних ситуацій 
населення матиме нові та інші потреби, які про-
довжуватимуть розвиватися. Люди можуть зітк-
нутися з перенаселеністю, численними пере-
міщеннями, недоїданням, відсутністю доступу 
до води або триваючим конфліктом. Вік, стать, 
інвалідність, ВІЛ-статус, мовна чи етнічна при-
належність можуть додатково впливати на 
потреби та бути значними перешкодами для 
доступу до медичної допомоги. Тому варто вра-
ховувати потреби тих, хто живе у важкодоступ-
них до закладів охорони здоров'я місцях.

Актуальності набувають питання встанов-
лення пріоритетних послуг з МОЗ та іншими 
суб’єктами охорони здоров’я, зосереджую-
чись на тих ризиках, які найімовірніше виник-
нуть і спричинять підвищення захворюваності 
і смертності. Програми охорони здоров’я повин-
ні забезпечувати відповідну ефективну допомо-
гу з урахуванням контексту, логістики та ресур-
сів, які будуть потрібні. Пріоритети можуть 
змінюватися в міру покращення або погіршення 
ситуації. Такі заходи варто проводити регуляр-
но, на основі наявної інформації та в міру зміни 
контексту [6].

Після того, як рівень смертності знизиться 
або ситуація стабілізується, більш комплек-

сні медичні послуги можуть бути можливими. 
У тривалих умовах це може бути основний пакет 
медичних послуг, визначений на рівні країни.

Надзвичайні ситуації спричинені стихійним 
лихом, конфліктом чи голодом, часто призво-
дить до збільшення захворюваності та смерт-
ності від інфекційних хвороб. Переїзд людей у   
багатонаселені комунальні поселення або при-
тулки означає, що такі хвороби, як Covid, діа-
рея та кір, легко поширюються. Пошкодження 
санітарних умов або відсутність чистої води 
означає швидке поширення хвороб, що пере-
даються через воду та переносників. Зниження 
популяційного імунітету призводить до підви-
щення сприйнятливості до захворювань [7]. 

Завдання під час надзвичайних ситуацій 
полягає в тому, щоб запобігти інфекційним 
захворюванням з самого початку, контролю-
вати будь-які випадки та забезпечити швидку 
й адекватну відповідь у разі спалаху. Втручан-
ня, спрямовані на боротьбу з інфекційними 
захворюваннями, мають включати профілакти-
ку, спостереження, виявлення спалаху, діагнос-
тику та ведення випадків, а також реагування 
на спалах.

Нами систематизовано основні заходи дер-
жавного управління надзвичайними ситуаціями 
у контексті розвитку сфери охорони здоров'я:

– контроль за рівнем укомплектованості 
та розподілом персоналу відповідно до націо-
нальних класифікацій, щоб визначити прогали-
ни та недостатньо обслуговувані сфери;

– контроль за кількістю персоналу на 
1000 осіб за функціями та місцем роботи;

– підготовка персоналу для належного реа-
гування на виникаючі надзвичайні ситуації, 
що може мати розширені ролі та потребувати 
навчання і підтримки;

– запровадження підвищення кваліфікації 
там, де є висока плинність кадрів;

– підтримка медичних працівників у безпеч-
ному робочому середовищі;

– впровадження та пропагування всіх мож-
ливих заходів для захисту медичних працівни-
ків у конфліктних ситуаціях;

– забезпечення професійної гігієни та необ-
хідних щеплень;

– розробка стратегії стимулювання медич-
них працівників.

Під час найму та навчання персоналу вар-
то дотримуватись чітких інструкцій. Наймання 
міжнародного персоналу має відповідати наці-
ональним нормам і положенням МОЗ (напри-



Серія: Публічне управління і адміністрування, 2022 р., № 2 (76)

129

клад, підтвердження кваліфікації, особливо для 
клінічної практики). 

Відповідність соціокультурним очікуванням 
людей збільшить залучення пацієнтів. Персо-
нал має відображати різноманіття населення 
з поєднанням різних соціально-економічних, 
етнічних, мовних груп а також відповідний ген-
дерний баланс.

Заклади освіти повинні навчати персонал 
і контролювати його, щоб гарантувати, що їхні 
знання є актуальними, а їхня практика без-
печна. Необхідно проводити програми навчан-
ня у відповідність до національних інструкцій 
(адаптованих для надзвичайних ситуацій) або 
погоджених міжнародних інструкцій.

Охорона здоров’я керується доказами шля-
хом збору, аналізу та використання відповідних 
даних, що передбачає:

1. Зміцнення або розвиток інформаційної 
системи охорони здоров’я, яка надає достат-
ню, точну та актуальну інформацію для ефек-
тивного та справедливого реагування на 
виклики надзвичайних ситуацій (переконан-
ня в тому, що інформаційна система охоро-
ни здоров’я включає всіх зацікавлених сторін, 
є простою у впровадженні та простою для збо-
ру, аналізу й інтерпретації інформації з метою 
ефективного управління.

2. Розвиток механізмів раннього попере-
дження, оповіщення та реагування на всі 
небезпеки, які вимагають негайного реагуван-
ня (визначення першочергових захворювань 
та подій, виходячи з профілю епідеміологічного 
ризику та контексту надзвичайної ситуації). 

3. Узгодження стандартів операційних про-
цедур для всіх суб’єктів охорони здоров’я під 
час використання інформації про здоров’я.

4. Забезпечення ефективності функціону-
вання механізмів захисту даних, щоб гаран-
тувати права та безпеку окремих осіб, звітних 
одиниць та груп населення.

5. Підтримка заходів щодо збирання, аналі-
зу, інтерпретації та своєчасному і регулярному 
розповсюдженні інформації про здоров’я серед 
усіх зацікавлених сторін, а також для керівни-
цтва процесом прийняття рішень щодо програм 
охорони здоров’я.

Добре функціонуюча інформаційна систе-
ма охорони здоров’я забезпечує виробництво, 
аналіз, розповсюдження та використання надій-
ної та своєчасної інформації про детермінан-
ти здоров’я, ефективність систем охорони здо-
ров’я та стан здоров’я. Дані можуть бути якісними 

чи кількісними та збиратися з різних джерел, таких 
як переписи населення, реєстрація актів цивіль-
ного стану, опитування населення, індивідуальні 
записи та звіти закладів охорони здоров’я (напри-
клад, інформаційні системи управління охороною 
здоров’я). Дана система має бути достатньо гнуч-
кою, щоб включати та відображати несподівані 
проблеми, такі як спалахи або повний крах систе-
ми охорони здоров’я чи відповідних послуг. Інфор-
мація дозволить визначити проблеми та потреби 
на всіх рівнях системи охорони здоров’я. Тому 
необхідно збирати відсутню інформацію шляхом 
проведення подальшої оцінки або опитувань. 

Інформаційні системи управління охороною 
здоров’я або регулярні звіти використовують 
інформацію про стан здоров’я, отриману від 
закладів охорони здоров’я, для оцінки ефектив-
ності надання медичної допомоги. Державою 
повинно контролюватись виконання конкрет-
них втручань, лікування станів, такі ресурси, 
як наявність індикаторних препаратів, людські 
ресурси та рівень використання.

Таким чином, саме система раннього попе-
редження та реагування є частиною звичайної 
системи спостереження за станом здоров’я. 
Вона орієнтована на виявлення та генерацію 
сповіщення про будь-яку подію у сфері охорони 
здоров’я, яка потребує негайного реагування.

Висновки. Представлений нами підхід до 
державного управління надзвичайними ситу-
аціями з метою розвитку сфери охорони здо-
ров’я поступово реалізовуватиме право на 
здоров’я під час виникнення надзвичайних 
ситуацій та відновлення, тому важливо розгля-
нути, як підтримувати існуючі заходи. Найман-
ня персоналу (національного та міжнародного) 
матиме коротко– та довгострокові наслідки для 
сфери охорони здоров’я. Після аналізу добре 
сплановані заходи охорони здоров’я можуть 
покращити існуючі системи охорони здоров’я, їх 
майбутнє відновлення та розвиток.

На першому етапі виникнення надзвичайної 
ситуації потрібно насамперед сконцентрувати 
увагу на цілеспрямованих медичних та між-
секторальних оцінках. Неповна інформація не 
повинна перешкоджати своєчасному прийнят-
тю рішень у сфері охорони здоров’я. Під час 
усіх надзвичайних ситуацій – і особливо під час 
конфлікту – суб’єкти охорони здоров’я повинні 
представляти себе нейтральними та неупере-
дженими та діяти відповідно до цих принципів, 
оскільки це може бути погано усвідомлене сто-
ронами конфлікту, громадою чи пацієнтами.
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Надаючи життєво важливі медичні послуги, 
потрібно дотримуватись гуманітарних принци-
пів і надавати неупереджену медичну допомогу, 
виходячи лише з потреб. Прийняття з боку міс-
цевих громад, посадових осіб та сторін конфлік-
ту може допомогти захистити охорону здоров’я. 
Співробітники сфери охорони здоров’я повинні 
як навчати тих, хто їх оточує, так і підтримувати 
сприйняття неупередженості та нейтральності. 
Стандарт медичного обслуговування, якість 
послуг і місце розташування також впливати-
муть на це сприйняття. Нами систематизова-
но основні системи державного управління 
надзвичайними ситуаціями, які впливають на 
розвиток сфери охорони здоров'я: 1) інфор-
маційне забезпечення (отримання доступної 
інформації про населення, яке постраждало від 
надзвичайних ситуацій; отримання демогра-
фічних, адміністративних та медичних даних); 
2) безпека та доступ (визначення наявності 
існуючих природних або антропогенних небез-
пек; визначення загальної безпекової ситуації, 
включаючи присутність збройних сил; доступ 
гуманітарних організацій до постраждалого від 
надзвичайних ситуацій населення); 3) демогра-
фія та соціальна структура (визначення чисель-
ності постраждалого від надзвичайної ситуації 
населення з розбивкою за статтю, віком та інва-
лідністю; визначення групи підвищеного ризику, 
такі як жінки, діти, літні люди, люди з обмежени-
ми можливостями, люди, які живуть з ВІЛ, або 
маргіналізовані групи; визначення середнього 
розміру домогосподарства та оцінка кількості 
домогосподарств, очолюваних жінками та діть-
ми; визначення існуючої соціальної структури 
та гендерної норми, включаючи позиції влади 
та вплив у громаді і домогосподарстві); 4) довід-
кова інформація про стан здоров’я (визначення 
проблем зі здоров’ям, які існували в охоплено-
му надзвичайними ситуаціями районі; визна-
чення наявних проблем зі здоров’ям у країні 
походження для біженців або в районі похо-
дження для внутрішньо переміщених осіб; іден-
тифікація існуючих ризиків для здоров'я, такі 
як потенційні епідемічні захворювання; визна-
чення попередніх джерел надання медичної 
допомоги; аналіз різних аспектів сфери охо-
рони здоров’я та їх ефективність); 5) доступні 
ресурси (визначення спроможності МОЗ щодо 
подолання надзвичайних ситуацій; визначення 

статусу закладів охорони здоров’я, включаючи 
загальну кількість за типом наданої медичної 
допомоги, ступінь пошкодження інфраструкту-
ри та доступ; належна кількість і кваліфікація 
наявного медичного персоналу; наявні бюдже-
ти охорони здоров'я та механізм фінансування; 
спроможність і функціональний статус існуючих 
програм охорони здоров'я; наявність стандарти-
зованих протоколів, основних лікарських засо-
бів, медичних приладів та обладнання, а також 
систем логістики; стан існуючих реферальних 
систем; стан існуючої медичної інформаційної 
системи); 6) дані з інших забезпечуючих сек-
торів (стан харчування; умови навколишнього 
середовища; продуктовий кошик і продовольча 
безпека; санітарно-гігієнічна освіта).
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Shestakovska T. L., Yarovyi T. S. State management of emergency situations in the context 
of ensuring the development of the healthcare sphere

The article defines the peculiarities of state management of emergency situations in order to 
ensure the development of the health care sector. The main measures of state emergency man-
agement in the context of the development of the health care sector are systematized: control over 
the level of staffing and distribution of personnel in accordance with national classifications in order 
to identify gaps and underserved areas; control over the number of personnel per 1,000 people 
by function and place of work; training personnel to properly respond to emerging emergency sit-
uations, which may have expanded roles and require training and support; introduction of profes-
sional development where there is high staff turnover; support of medical workers in a safe working 
environment; implementation and promotion of all possible measures to protect medical workers 
in conflict situations; ensuring professional hygiene and necessary vaccinations; development of a 
strategy to stimulate medical workers. Reasonable directions for improving the state management 
of emergency situations in the context of the development of the health care sector: Strengthening 
or development of the health care information system, which provides sufficient, accurate and up-to-
date information for an effective and fair response to the challenges of emergency situations. 2. 
Development of mechanisms for early warning, notification and response to all dangers that require 
immediate response. 3. Harmonization of operational procedure standards for all healthcare entities 
when using health information. 4. Ensuring the effectiveness of data protection mechanisms to guar-
antee the rights and safety of individuals, reporting units and population groups. 5. Support activities 
for the collection, analysis, interpretation and timely and regular dissemination of health information 
to all stakeholders and to guide the decision-making process for health programs. The main systems 
of state management of emergency situations that affect the development of the health care sector 
are defined: information support; security and access; demography and social structure; background 
information on health; available resources; data from other supply sectors.

Key words: public administration, emergency situations, health care, management, system, 
development.
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