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ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ З НЕУРЯДОВИМИ АНАЛІТИЧНИМИ ЦЕНТРАМИ  
У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ:  
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENTAL 
ANALYTICAL CENTERS IN THE PROCESS OF ENSURING NATIONAL 
SECURITY: FOREIGN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES

УДК 323:351.746.1(477)
DOI https://doi.org/10.32843/2663-5240-
2020-17-1

Костенко Д.М.
аспірантка кафедри глобалістики, 
євроінтеграції та управління 
національною безпекою
Національна академія державного 
управління при Президентові України

У статті узагальнено та систематизовано 
зарубіжний і вітчизняний досвід щодо взає-
модії влади з неурядовими аналітичним цен-
трами у процесі забезпечення національної 
безпеки. Для вирішення завдань дослідження 
використовувалися методи аналізу і син-
тезу, системно-ситуаційний та інституці-
ональний підходи.
Обґрунтовується теза, що в умовах дина-
мічного безпекового середовища взаємодія 
органів державної влади з неурядовими ана-
літичним центрами у процесі забезпечення 
національної безпеки є однією з передумов 
розв’язання проблеми формування мере-
жевої архітектури публічного управління 
національною безпекою. Остання в кінце-
вому підсумку має забезпечити подолання 
інституційних розривів між суміжними інсти-
тутами національної безпеки та між інсти-
туційними рівнями державного управління 
національною безпекою.
Доведено, що формами взаємодії влади з 
неурядовими аналітичними центрами у 
процесі забезпечення національної безпеки 
є: 1) інформаційна взаємодія – інформування 
громадськості про стан національної без-
пеки та напрямки політики національної без-
пеки; 2) політична взаємодія – отримання 
підтримки інститутами громадянського 
суспільства щодо визначених напрямків та 
шляхів реалізації політики національної без-
пеки; 3) інституційна взаємодія – створення 
спільних інституцій із розробки політики 
національної безпеки та контролю за її реа-
лізацією; 4) організаційна взаємодія – залу-
чення неурядових аналітичних центрів до 
процесів розробки та реалізації політики 
національної безпеки. 
Запропоновано трьохрівневу модель фор-
мування інституту мережевої архітектури 
публічного управління національною без-
пекою: перший рівень – світоглядний, який 
забезпечує загальне розуміння проблем фор-
мування мережевої архітектури публічного 
управління національною безпекою; другий 
– процесний, який покликаний забезпечити 
раціональну розбудову процесу формування 
мережевої архітектури публічного управ-
ління національною безпекою; третій – орга-
нізаційний, який покликаний забезпечити 
раціональну організацію діяльності суб’єк-
тів національної безпеки щодо формування 
мережевої архітектури публічного управ-
ління національною безпекою.

Ключові слова: органи державної влади, 
інститути громадянського суспільства, 
публічне управління національною безпекою.

The article summarizes and systematizes foreign 
and domestic experience of interaction between 
government and non-governmental analyti-
cal centers in the process of ensuring national 
security. The methods of analysis and synthesis, 
system and situational, as well as institutional 
approaches were used to solve the research 
problems.
The thesis is substantiated that in the dynamic 
security environment, the interaction between 
public authorities and non-governmental analyt-
ical centers in the process of ensuring national 
security is one of the prerequisites for solving 
the problem of creating the network architecture 
for public management of national security. The 
latter should ultimately ensure bridging institu-
tional gaps between related national security 
institutions and between the institutional levels of 
national security management.
It is proved that the forms of interaction between 
the government and non-governmental analytical 
centers in the process of ensuring national secu-
rity are: 1) information interaction – informing the 
public on the state of national security and direc-
tions of national security policy; 2) political inter-
action – obtaining support by civil society institu-
tions in certain areas and ways of implementing 
national security policy; 3) institutional interaction 
– creating joint institutions for the development of 
national security policy and monitoring its imple-
mentation; 4) organizational interaction – involve-
ment of non-governmental analytical centers 
in development and implementation of national 
security policy.
The three-level model of creating the institute 
of network architecture for public management 
of national security is proposed: the first level is 
worldview that provides general understanding of 
the problems of creating the network architecture 
for public management of national security; the 
second level is process that is designed to ensure 
rational development of the process of creating 
the network architecture for public management 
of national security; the third level is organiza-
tional that is designed to ensure the rational orga-
nization of activities of national security subjects 
concerning creating the network architecture for 
public management of national security.
Key words: public authorities, civil society insti-
tutions, public management of national security.
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Постановка проблеми. Глобальні тран-
сформації сучасності спричиняють значний, 
а інколи й визначальний вплив на системи орга-
нізації та управління в різних сферах життєді-
яльності суспільства, на зміну ролі «держави» і 
державності як особливої технології управління. 

Ця обставина і визначає зв’язок загаль-
ної проблеми з найбільш важливими 
науковими та практичними завданнями 
дослідження проблем публічного управління 
національною безпекою іноземних держав і 
України в умовах глобальних трансформацій.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проведений аналіз результатів наукових 
та аналітичних досліджень [1–17], що пов’я-
зані з вивченням зарубіжного та вітчизняного 
досвіду забезпечення національної безпеки 
в умовах глобальних трансформацій, дозво-
ляє констатувати: 1) під впливом інформа-
тизації суспільного життя в останні 30 років 
з’явилася тенденція тотальної відмови від 
ієрархічних моделей організації, які побудо-
вані на принципах прямого підпорядкування і 
монофокусного прийняття рішень; 2) набули 
широкого поширення мережеві форми орга-
нізації; 3) все більше значення наддається 
методам партисипаторного управління;  
4) широке розповсюдження отримали методи 
ситуаційного управління; 5) кардинально змі-
нилися вимоги до систем управління націо-
нальною безпекою, технологій реагування 
на загрози національним інтересам, органі-
зації взаємодії між суб’єктами забезпечення 
національної безпеки між собою та інститу-
тами колективної безпеки. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на зна-
чний науковий доробок дослідників проблем 
публічного управління національною без-
пекою, маємо констатувати, що сьогодні 
ще обмаль праць, у яких би розглядалися 
питання наукового обґрунтування механізмів 
взаємодії влади з неурядовими аналітичним 
центрами в процесі забезпечення національ-
ної безпеки України.

Саме тому мета статті полягає в узагаль-
ненні та систематизації зарубіжного і вітчиз-
няного досвіду щодо взаємодії влади з неуря-
довими аналітичним центрами в процесі 
забезпечення національної безпеки.

Для вирішення завдань дослідження 
будемо використовувати методи аналізу і 
синтезу, системно-ситуаційний та інституціо-
нальний підходи.

Виклад основного матеріалу. Згідно 
з Глобальним рейтингом «фабрик думок» 
за 2018 р. з 8248 аналітичних центрів світу, які 
увійшли до цього рейтингу 1871 центрів зна-

ходяться у США, 2219 – в Європі, й 39 знахо-
дяться в Україні [1, с. 46].

Найбільш впливовими у США недержав-
ними аналітичними центрами, які взаємодіють 
із владою в процесі забезпечення національної 
безпеки, є: 1) Фонд Карнегі за міжнародний 
мир, який був створений в 1910 р. як неуря-
дова, позапартійна, некомерційна організа-
ція. Цей центр проводить дослідження у сфері 
міжнародних відносин й забезпечує співп-
рацю між державами та всіляко сприяє актив-
ній участі США у світовій політиці; 2) Рада з 
міжнародних відносин, яка була створена 
в 1921 р. як позапартійна членська організа-
ція. Місія Ради полягає у сприянні більш гли-
бокому розумінню американцями решти світу 
і генеруванні креативних ідей для зовнішньої 
політики США; 3) Інститут Брукліна, який був 
створений у 1927 р. Основними завданнями 
цього інституту є: забезпечення справедли-
вості американських демократичних процесів, 
підвищення ефективності дипломатії та якості 
публічних дискусій; 4) RAND Corporation – це 
некомерційна організація, яка була створена 
в 1948 р. Нею була розроблена методологія 
стратегічного планування, яку впроваджено 
на всіх рівнях державного управління США; 
5) Гудзонський інститут був створений у 1961 р. 
як неприбуткова, незаангажована організа-
ція. Основними завданнями цього інституту є: 
вивчення проблем публічної політики, методів 
впливу на масову свідомість, проблем між-
народних відносин і національної безпеки, 
проблем економіки та прогнозуванням май-
бутнього; 6) Фонд спадку був заснований 
у 1973 р. як перша «фабрика думок». Місією 
Фонду є формування і просування держав-
ної політики, яка ґрунтується на принципах 
вільного підприємництва, дотримання прав 
і свобод громадян, підтримка сильної наці-
ональної оборони, збереження традиційних 
американських цінностей; 7) Інститут КАТО був 
заснований в 1977 р. як некомерційний фонд. 
Місією Фонду є вивчення державної політики 
і популяризація таких принципів властивих 
США, як обмеження влади уряду, свобода осо-
бистості, вільний ринок; 8) Аналітична компа-
нія «Стратфор», яка була створена у 1996 р. 
Ця компанія спеціалізується на стратегічному 
управлінні у сфері національної безпеки [2].

Вказані та інші неурядові аналітичні центри 
взаємодіють з урядом США з таких питань, як: 
розробка або уточнення концепцій, доктрин, 
стратегій та інших керівних документів у сфері 
забезпечення національної безпеки [3]; 
інформування громадськості про стан націо-
нальної безпеки та напрямки політики націо-
нальної безпеки [4, с. 218–220]; розробка дис-
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кусійних тем для представників влади і науки; 
підготовка кадрів для державного апарату; 
розробка пропозицій для прийняття рішень 
у сфері національної безпеки [5–7]. 

Найбільш впливовими у ФРН недержав-
ними аналітичними центрами, які взаємодіють 
із владою в процесі забезпечення національ-
ної безпеки, є: Фонд Фрідріха Еберта (1925 р.), 
Фонд Конрада Аденауера (1955р.), приватний 
Центр вивчення Китаю, м. Берлін (2013 р.), 
футурологічні інститути Німеччини та міжна-
родні асоціації «Світове товариство футуроло-
гів», «Міжнародна організація футурологів» та 
ін. [8, с. 194; 9; 10, с. 14]. Ці та інші неурядові 
аналітичні центри взаємодіють з урядом ФРН 
у процесі забезпечення національної безпеки 
з таких питань, як: експертно-консультативна 
діяльність та консалтинг у сфері національ-
ної безпеки, інформування громадськості 
про стан національної безпеки та напрямки 
політики національної безпеки [9; 11]. 

Є сенс зауважити, що в Нідерландах для оці-
нювання ризиків національній безпеці утворена 
мережа аналітиків, яка включає експертів з уря-
дових та неурядових аналітичних центрів, а у 
Великій Британії до такої роботи долучається 
Партнерство з питань захисту від стихійних лих 
та мережа місцевих форумів стійкості [12, с. 36]. 

Попередньо підсумуємо: систематизація 
та узагальнення досвіду США, ФРН, Великої 
Британії, Нідерландів щодо взаємодія влади 
з неурядовими аналітичним центрами у про-
цесі забезпечення національної безпеки доз-
воляє констатувати, що основними формами 
вказаної взаємодії є: 1) інформаційна взаємо- 
дія – інформування громадськості про стан наці-
ональної безпеки та напрямки політики націо-
нальної безпеки; 2) політична взаємодія – отри-
мання підтримки інститутами громадянського 
суспільства щодо визначених напрямків та шля-
хів реалізації політики національної безпеки; 
3) інституційна взаємодія – створення спільних 
інституцій із розробки політики національної 
безпеки та контролю за її реалізацією; 4) орга-
нізаційна взаємодія – залучення неурядових 
аналітичних центрів до процесів розробки 
та реалізації політики національної безпеки.

Найбільш впливовими в Україні недержав-
ними аналітичними центрами, які взаємодіють 
із владою в процесі забезпечення національ-
ної безпеки, є: Український центр економіч-
них та політичних досліджень ім. О. Разумкова 
(1994 р.) [13], Центр миру, конверсії та 
зовнішньої політики України, Український 
незалежний центр політичних досліджень, 
Міжнародний центр перспективних дослі-
джень, Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій, Інститут проблем 

законодавства [14, с. 38], Український інсти-
тут публічної політики, Асоціація розвитку 
та безпеки, Академія безпеки відкритого 
суспільства, Група Стратегічних та Безпекових 
Студій, Центр воєнної політики та політики 
безпеки [15, с. 231], Атлантична Рада України, 
Інститут Євроатлантичного Співробітництва, 
Інститут Європейської Інтеграції, Товариство 
зовнішньої політики України, Центр стратегіч-
них досліджень [16, с. 157] та ін.

Проте аналіз результатів наукових та аналі-
тичних досліджень [1; 12; 17] дозволяє зробити 
висновки про те, що актуальними проблемами 
взаємодії української влади з недержавними 
аналітичними центрами у процесі забезпе-
чення національної безпеки залишаються: 
1) відсутність єдиних підходів та методик 
до оцінки загроз національній безпеці, що уне-
можливлює порівняння результатів вказаних 
оцінок; 2) недосконалість організаційно-пра-
вового механізму взаємодії між владою та 
недержавними аналітичними центрами; 
3) низький рівень довіри до результатів діяль-
ності недержавних аналітичних центрів із боку 
влади та суспільства, що зумовлено недостат-
нім рівнем прозорості їхнього фінансування; 
4) проблема невизначеності політико-право-
вого статусу рішень дорадчо-консультативних 
рад, громадських рад при центральних орга-
нах виконавчої влади, до складу яких входять 
неурядові аналітичні центри.

Ситуація, що склалася у сфері взаємодії 
української влади з недержавними аналі-
тичними центрами в процесі забезпечення 
національної безпеки, зумовлена інституцій-
ними розривами між суміжними інститутами 
національної безпеки та між інституційними 
рівнями публічного управління національ-
ною безпекою. Для подолання вказаних 
інституційних розривів доцільно використо-
вувати позитивний досвід іноземних дер-
жав, а саме США, ФРН, Великої Британії та 
Нідерландів щодо організації взаємодії влади 
з недержавними аналітичними центрами 
у процесі забезпечення національної без-
пеки. Зокрема, пропонуємо використовувати 
концепцію вирощування інститутів, яка була 
застосована у практиці публічного управління 
національною безпекою досліджуваних дер-
жав із дотриманням принципу компліментар-
ності інститутів національної безпеки.

Для впровадження вказаної концепції 
у вітчизняну практику публічного управління 
національною безпекою пропонуємо вико-
ристати трьохрівневу модель формування 
інституту мережевої архітектури публічного 
управління національною безпекою, яка струк-
турно містить три рівні: перший рівень – світо-
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глядний, який забезпечує загальне розуміння 
проблем формування мережевої архітектури 
публічного управління національною безпе-
кою; другий – процесний, який покликаний 
забезпечити раціональну розбудову процесу 
формування мережевої архітектури публічного 
управління національною безпекою; третій – 
організаційний, який покликаний забезпечити 
раціональну організацію діяльності суб’єк-
тів національної безпеки щодо формування 
мережевої архітектури публічного управління 
національною безпекою.

Висновки.
1. Обґрунтовано, що в умовах динамічного 

безпекового середовища взаємодія органів 
державної влади з неурядовими аналітичним 
центрами у процесі забезпечення національ-
ної безпеки є однією з передумов розв’язання 
проблеми формування мережевої архітектури 
публічного управління національною безпе-
кою. Остання в кінцевому підсумку має забез-
печити подолання інституційних розривів між 
суміжними інститутами національної безпеки 
та між інституційними рівнями публічного 
управління національною безпекою.

2. Доведено, що формами взаємодії влади 
з неурядовими аналітичними центрами у про-
цесі забезпечення національної безпеки таких 
іноземних держав, як США, ФРН, Велика 
Британія, Нідерланди, є: інформаційна взає-
модія, політична взаємодія, інституційна взає-
модія, організаційна взаємодія. 

3. Для подолання інституційних розривів 
взаємодії влади з недержавними аналітич-
ними центрами в процесі забезпечення наці-
ональної безпеки України пропонуємо вико-
ристовувати позитивний досвід іноземних 
держав, як США, ФРН, Великої Британії та 
Нідерландів у цій специфічній сфері, а саме 
концепцію вирощування інститутів.

4. Для реалізації вказаної концепції у вітчиз-
няній практиці публічного управління націо-
нальною безпекою пропонуємо використати 
трьохрівневу модель формування інституту 
мережевої архітектури публічного управ-
ління національною безпекою, яка структурно 
містить три рівні: перший рівень – світоглядний, 
другий – процесний, третій – організаційний.

Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо в розробці наукової концепції фор-
мування мережевої архітектури публічного 
управління національною безпекою.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Відповідно до Концепції стратегічних 
комунікацій Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України однією з головних про-

блем, яка потребує вирішення, є належне нав-
чання співробітників кризових та стратегічних 
комунікацій. Підготовка фахівців з питань зв’яз-
ків із громадськістю на різних рівнях управ-
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У складних умовах сьогодення однією із про-
блем, яка потребує розв’язання відповідно 
до Концепції стратегічних комунікацій Мініс-
терства оборони України та Збройних Сил 
України [1], є потреба у належному навчанні 
співробітників кризових та стратегічних 
комунікацій та стратегічного планування. 
Це завдання виділено як важливе, оскільки 
фахівці з питань зв’язків із громадськістю 
системи Міністерства оборони України на 
різних рівнях управління є головними суб’єк-
тами, на плечі яких лягає виконання вище-
згаданих завдань. Саме тому вивчення дос-
віду країн НАТО щодо підготовки, навчання 
та відповідного формування кадрового 
потенціалу фахівців у сфері зв’язків з гро-
мадськістю потребує детального дослі-
дження з метою впровадження найкращих 
практик на вітчизняному рівні.
У статті досліджена система підготовки 
фахівців з питань зв’язків з громадськістю 
Збройних сил Канади та США як важливий 
елемент формування системи страте-
гічних комунікацій. Визначено, що система 
підготовки фахівців з питань зв’язків з гро-
мадськістю оборонних відомств Канади 
та США побудована максимально гнучко, є 
зручною та ефективною для забезпечення 
кадрового потенціалу на тактичному, 
оперативному та стратегічному рівнях 
управління. За фаховими якостями офіцери 
зі зв’язків з громадськістю завжди мають 
відповідати викликам часу та обстановки, 
уміти працювати в різноманітних умовах, 
як на різних військових базах, у вітчизняних 
штаб-квартирах, так і під час виконання 
завдань підрозділів за кордоном. 
Визначено перелік посад, які можуть 
займати відповідно підготовлені цивільні 
особи, посад, сформованих на правах повної 
та часткової зайнятості, а також посад 
служби у резерві. З’ясовано, що на різних 
рівнях управління забезпечується системне 
підвищення кваліфікації для фахівців, які при-
значатимуться на відповідні посади. Також 
визначено, що у США стратегічні комуніка-
ції визначені на державному рівні і тракту-
ються як спрямовані зусилля уряду США на 
розуміння та залучення ключових аудито-
рій до створення, посилення чи збереження 
умов, сприятливих для задоволення інтере-
сів, політики, цілей уряду США, через вико-
ристання скоординованих програм, планів, 
повідомлень та продуктів, які синхронізовані 
з діями всіх владних інструментів.
Ключові слова: зв’язки з громадськістю, 
підготовка офіцерів по зв’язках з громадсь-
кістю, стратегічні комунікації, кризові ситу-

ації, кар’єрне зростання, повна та часткова 
зайнятість, резервні сили.

In today’s difficult conditions, one of the prob-
lems that needs to be addressed, according to 
the Concept of Strategic Communications of the 
Ministry of Defence of Ukraine and the Armed 
Forces of Ukraine [1], is the need for proper train-
ing for employees in crisis and strategic commu-
nications, as well as strategic planning spheres.
This task is highlighted as important, given that 
public affairs (PA) professionals of the Ministry 
of Defence of Ukraine at various administration 
levels are the main actors responsible for the 
implementation of the abovementioned tasks. 
That is why the study of the experience of NATO 
member states regarding training, education and 
appropriate human resources development of 
public affairs (PA) professionals requires detailed 
research in order to implement the best practices 
at the national level.
The article examines the public affairs (PA) train-
ing system of the Armed Forces of Canada and 
the United States of America, as an important 
element of development of the strategic commu-
nications system. It is determined that the train-
ing system for public affair (PA) professionals of 
the defence agencies of Canada and the USA 
are developed in a maximum flexible way, that 
is convenient and effective for providing human 
resources at the tactical, operational and strate-
gic administration levels. In terms of profession-
alism, public affairs officers (PAO) must always 
meet current and relevant challenges, be able 
to work in a different conditions, both at various 
military bases, national headquarters, as well as 
during foreign deployments. 
The list was determined which includes assign-
ments that can be held by appropriately trained 
civilians, full and part time assignments, as well 
as reserve service assignments. It was deter-
mined that various administration levels provide 
systematic training for professionals who will be 
appointed to the relevant assignments. It is also 
determined that strategic communications are 
defined at the national level in the United States 
of America and are interpreted as efforts to 
understand and engage key audiences to create, 
strengthen, or preserve conditions favourable for 
the advancement of United States Government 
interests, policies, and objectives through the 
use of coordinated programs, plans, themes, 
messages, and products synchronized with the 
actions of all instruments of national power.
Key words: public affairs (PA), public affairs offi-
cers (PAO) training, strategic communications, 
crisis situations, career growth, full and part time 
employment, reserve forces. 
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ління потребує вивчення досвіду країн НАТО 
з підготовки, навчання та відповідного форму-
вання кадрового потенціалу для впровадження 
найкращих практик на вітчизняному рівні [1].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Досліджували систему підготовки фахів-
ців з питань зв’язків з громадськістю С. Бєлєй, 
С. Віднянський, С. Гловацька, Д. Кулеба, 
О. Іваницька, М. Кулінич, О. Максимова, 
В. Мартинюк, Н. Романюк, О. Розумна, 
М. Трофименко, Т. Черненко тощо. Однак з 
урахуванням реалій сьогодення проблематика 
статті залишається актуальною та потребує 
подальшого дослідження у цій сфері.

Мета статті. У статті автор ставить 
за мету дослідити систему підготовки фахів-
ців з питань зв’язків з громадськістю збройних 
сил Канади та США та нові практики щодо під-
готовки фахівців зі стратегічних комунікацій, 
у повноваження яких входять обов’язки із уре-
гулювання кризових ситуацій, і надалі розро-
бити рекомендації щодо можливого впрова-
дження її положень у вітчизняній практиці. 

Виклад основного матеріалу. Офіцер 
зі зв’язків з громадськістю у збройних силах 
Канади є радником безпосереднього керів-
ника у сфері внутрішніх та зовнішніх комунікацій 
на тактичному, операційному і стратегічному 
рівнях, а також головним радником військо-
вого керівництва під час проведення локаль-
них або інтернаціональних операцій. Офіцери 
зі зв’язків з громадськістю навчаються роз-
вивати, виконувати та оцінювати комуніка-
ційні спроможності та підходи в інформуванні 
громадськості про діяльність армії, ролі армії 
у суспільстві, презентувати службу та роботу 
у армійських підрозділах. 

Першочерговими та безпосередніми 
обов’язками офіцера зі зв’язків із громадські-
стю збройних сил Канади є: 

 – аналіз та оцінювання взаємовідносин із 
національними та іноземними (інтернаціо-
нальними мас-медіа);

 – професійні зусилля з розвитку публічно-
сті збройних сил Канади;

 – збирання та надання громадськості необ-
хідної зовнішньої інформації щодо діяльності 
підрозділів збройних сил Канади;

 – комунікація з журналістами, громадські-
стю або окремими представниками громад-
ськості, яких цікавить або яких стосується 
діяльність збройних сил Канади [2].

За фаховими якостями офіцери зі зв’язків 
з громадськістю збройних сил Канади завжди 
мають відповідати викликам часу та обста-
новки: вміти працювати у різноманітних умо-
вах, на різних військових базах, у вітчизняних 
штаб-квартирах, за кордоном, а також розгор-

нути фахову діяльність у будь-якому місці світу 
для підтримки операцій Канадської армії під 
час конфліктів, операцій з підтримання миру, 
а також гуманітарних місій.

Офіцер зі зв’язків з громадськістю набуває 
кваліфікації таким чином. Після зарахування 
військовослужбовець починає базову підго-
товку офіцерів у школі лідерства та рекру-
тингу збройних сил Канади у м. Сент-Жан-
сюр-Рішельє, (провінція Квебек), протягом 
12 тижнів. Під час підготовки майбутній офі-
цер опановує загальну військову підготовку, 
принципи керівництва та звичаї збройних 
сил Канади, базові знання щодо поводження 
зі зброєю, надання першої медичної допо-
моги. Під час навчання майбутньому офіцерові 
надають можливість перевірити набуті знання 
під час практичних навчань, з питань захисту 
сил, фізичної підготовки, польової підготовки, 
навігації та керівництва силами. Базова під-
готовка офіцерів відбувається англійською та 
французькою мовами, ії успішне завершення 
є необхідною умовою для подальшого нав-
чання. Після завершення базової підготовки 
офіцерові може бути запропоновано додат-
ково офіційно навчатися другої мови протягом 
двох-дев’яти місяців, залежно від успішності 
в її вивченні [4].

Наступним кроком у навчанні офіцерів зі 
зв’язків із громадськістю є професійна під-
готовка в центрі навчання по зв’язках із гро-
мадськістю Міністерства оборони Канади 
у м. Гатино, (провінція Квебек). Інтенсивний 
6-місячний курс має надати тим, хто навча-
ється, інструменти і знання, необхідних 
для підтримання діяльності. Цей Курс спря-
мований на здобуття знань і навичок, необхід-
них для консультування командування у сфері 
зв’язків з громадськістю, створення комуні-
каційних продуктів та інструментів, ведення 
діалогу із засобами масової інформації, коор-
динування медіазаходів, розвитку зв’язків із 
громадськістю, підтримку операцій у сфері 
зв’язків з громадськістю, створення аудіо-
візуальної продукції та проєктів іміджевого 
напряму. Крім цього, офіцери зі зв’язків з гро-
мадськістю мають можливість безкоштовно 
навчатися без відриву від виробництва з таких 
питань, як стратегічне управління комуніка-
ціями та розроблення політики у сфері зв’яз-
ків з громадськістю, кризових комунікацій під 
час виникнення непередбачуваних обставин, 
відносин із зацікавленими сторонами у разі 
виникнення кризових ситуацій, новітнього 
медіаменеджменту, менеджменту середньої 
ланки та розвитку лідерства, операційного 
інформування та управління, міжнародних 
операцій. Протягом кар’єрного зростання офі-
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церам та працівникам зі зв’язків із громадсь-
кістю, які демонструють необхідні здібності та 
фаховий потенціал, забезпечують підвищення 
кваліфікації. Курси підвищення кваліфікації 
відбуваються за напрямами розширеного нав-
чання прессекретарів, сучасних зв’язків з гро-
мадськістю, розширеного планування у сфері 
зв’язків із громадськістю [3].

Варто зазначити, що до формування пер-
соналу у збройних силах Канади підходять 
гнучко, а саме спеціалісти у сфері зв’язків 
із громадськістю, менеджери зі зв’язків із 
мас-медіа, спеціалісти у сфері маркетингу, 
журналісти, координатори окремих проєктів 
та заходів можуть залучати цивільних осіб, які 
пройшли відповідну підготовку.

Оскільки робота офіцера зі зв’язків з гро-
мадськістю безпосередньо пов’язана із кому-
нікацією, кандидати повинні досконало знати 
дві офіційні мови – англійську та французьку, 
бажано знання третьої мови. Якщо кандидат 
має вищу освіту в галузі комунікацій, зв’язків 
із громадськістю, міжнародних відносин або 
журналістики і керівництво Канадської армії 
вирішить, що цивільна академічна програма 
відповідає критеріям запропонованої роботи, 
його можуть направити навчатися безпосе-
редньо на робочому місці після базового курсу. 
Попередній досвід роботи у журналістиці або 
зв’язках із громадськістю є перевагою, але 
перед будь-яким призначенням обов’язковим 
є проходження базової підготовки для одер-
жання кваліфікації офіцера [4].

Окремі посади у сфері зв’язків із громад-
ськістю доступні для людей, які бажають пра-
цювати із неповною зайнятістю у первин-
ному резерві в окремих місцях Канади. Члени 
резервних сил зазвичай працюють неповний 
робочий день і можуть поєднувати цю роботу 
з цивільною службою або навчанням. Такі пра-
цівники не зобов’язані брати участь у військо-
вих діях, мають право, за власним бажанням 
перейти на іншу військову базу або добро-
вільно брати участь у військових місіях на тери-
торії Канади чи за межами країни. 

На правах часткової зайнятості офіцери 
зі зв’язків із громадськістю мають можли-
вість служити у Королівському флоті Канади, 
Королівських Військово-Повітряних силах 
Канади та Сухопутних військах. Їх фахові 
знання застосовуються для надання комуні-
каційних рекомендацій на тактичному, опера-
тивному та стратегічному рівнях. Такі фахівці є 
головними радниками воєнного командування 
під час військових операцій.

До членів резервних сил під час навчання 
висувають такі вимоги, що й до офіцерів регу-
лярних сил. Зазвичай вони починають нав-

чання у своєму підрозділі у місці постійної 
дислокації, де відбувається тестування на від-
повідність кваліфікації необхідним базовим 
військовим стандартам. Після базової підго-
товки офіцерів, підрозділ постійної дислокації 
ініціює подальшу додаткову підготовку служ-
бовця за спеціальними навичками [3].

Члени Резервних Сил зазвичай працюють 
неповний робочий день у постійному місці 
дислокації у заплановані розкладом години 
(ввечері та у вихідні) або на штатних посадах 
у підрозділах протягом фіксованих термінів. 
Таким працівникам виплачується 92,8% ставки 
військовослужбовця регулярних сил і нада-
ється пакет пільг, а також передбачають мож-
ливість перерахунку пенсійного забезпечення. 

У США стратегічні комунікації визначені 
на державному рівні і трактуються як спря-
мовані зусилля уряду США на розуміння та 
залучення ключових аудиторій до створення, 
посилення чи збереження умов, сприятливих 
для задоволення інтересів, політики, цілей 
уряду США, через використання скоордино-
ваних програм, планів, повідомлень та про-
дуктів, які синхронізовані з діями всіх владних 
інструментів. 

У Доктрині інформаційної безпеки України 
саме це тлумачення взято за основу, а термін 
«стратегічні комунікації» визначено як скоор-
диноване і належне використання комуні-
кативних можливостей держави – публічної 
дипломатії, зв’язків із громадськістю, військо-
вих зв’язків, інформаційних та психологічних 
операцій, заходів, спрямованих на просування 
цілей держави [2].

У Концепції стратегічних комунікацій 
Міністерства оборони України та Збройних 
Сил України визначено необхідність належ-
ного навчання співробітників кризових та 
стратегічних комунікацій і стратегічного пла-
нування. Підготовка фахівців з питань страте-
гічних комунікацій на різних рівнях управління 
передбачає вивчення практик країн НАТО щодо 
підготовки, навчання та відповідного форму-
вання кадрового потенціалу фахівців у сфері 
стратегічних комунікацій для впровадження 
найкращих методик на вітчизняному рівні [1]. 

Підготовку фахівців у сфері стратегічних 
комунікацій ведуть в Оборонній інформаційній 
школі Міністерства оборони США (DINFOS). 
Саме ця державна установа задовольняє 
потребу оборонного відомства у підготовці 
військових журналістів та спеціалістів зі зв’яз-
ків із громадськістю. Військовослужбовців 
із різних підрозділів збройних сил США, 
цивільний та інтернаціональний військовий 
персонал залучаються до проходження тре-
нінгів з питань зв’язків із громадськістю, жур-
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налістики, фотожурналістики, навчань у сфері 
телебачення та радіомовлення, відеомон-
тажу, створення мультимедійної продукції та 
інших. За тематикою тренінги розподіляються 
за напрямами підготовки лідерів та спеціаліс-
тів у сфері зв’язків із громадськістю, в процесі 
яких передбачено викладання вступу у дисци-
пліну зв’язків із громадськістю, курсів журна-
лістики, курсу для фахівців з питань технічної 
підтримки мас-медіа та інших [5].

Офіцери зі зв’язків із громадськістю навча-
ються на базі Оборонної інформаційної школи 
відповідно до окремого Комунікаційного пла-
нування (Communication planning). В основу 
курсу покладено набуття вміння планувати 
реакції на загрозливі виклики та постійно 
оновлювати таке планування із виникненням 
нових загроз. 

На початку процесу планування акцент 
робиться на умінні оцінювати саму проблему: 
ступінь привернення уваги громадськості 
до події, актуальність або латентність про-
блеми. Крім цього, у рамках планування напра-
цьовують вміння визначати цільову аудиторію 
та визначати її специфіку: географічні, демо-
графічні, політичні, економічні особливості, 
життєвий уклад, стиль та звичаї. Під час пла-
нування застосовують стратегічні і тактичні 
дії та методи. Під стратегічними розуміють 
дотримання загальної концепції, а під тактич-
ними – методи, які використовуються під час 
імплементації стратегії. Під час тренінгів також 
визначають комунікаційну тактику: високої 
активності – із залученням постів у соціальних 
медіа, виголошенням промов, розсиланням 
листів, пресрелізів, плануванням зустрічей та 
медіатурів; середньої активності – вибором 
одного із найвлучніших напрямів; не інтерак-
тивної – що передбачає створення фільмів, 
встановлення білбордів, написання листів 
редакторам видань із пропозиціями взяти 
участь у заходах, розсилання пресрелізів. 

Під час написання планів використовують 
месседж «Прямуючи до правди» або «Прямо 
до правди» [5]. 

У формі спеціального тренінгу також від-
працьовують розроблення комунікаційної 
стратегії на підтримку певної акції. Слухачі 
мають створити окремий документ, у якому 
визначити шляхи інформування внутрішньої 
та зовнішньої аудиторії про певну ситуацію, 
методи переконування аудиторії у необхідно-
сті підтримки акції та способи привернення 
уваги публіки до заходів. На стадії імплемен-
тації пропонують використовувати техніки 
впливу, зближення, вчасного коментування, 
залучення авторитетних спікерів, новизни, іні-
ціювання дискусії. Американські спеціалісти 

також наголошують, що під час імплементації 
комунікаційної стратегії також слід врахову-
вати можливі культурні, соціальні, політичні, 
економічні та вікові бар’єри і стереотипи. 
Ефективну комунікаційну стратегію з інфор-
мування внутрішньої та зовнішньої авдито-
рії потрібно будувати на основі синхронізації 
зусиль усіх задіяних підрозділів: заходи мають 
бути вчасними й актуальними, месседжі – 
влучними та виразними. Сам термін ефектив-
ність має відповідати таким характеристи-
кам, як цікавість, зрозумілість, доречність. В 
основу самої стратегії мають бути покладені 
чіткість та виразність поставлених цілей, про-
зорість, однозначність і чесність як досягнення 
мети, закладеної у стратегії. 

Під час реалізації стратегії недостаньо 
лише одного командного месседжу – необ-
хідні уточнення, відповіді на питання, перекон-
ливі докази та обговорення усіх зауважень і 
пропозицій [5]. 

У процесі навчання американські науковці 
активно використовують прийом побудови 
«матриці пріоритетів», у якій виклики розпо-
ділено за градацією терміновості реакції – 
високого, середнього чи низького пріоритету, 
а кризової ситуації – як термінової ситуації 
в очікуванні, потенційної чи латентної.

Для узагальнення практичних напрацю-
вань фахівці Оборонної інформаційної школи 
склали посібник-довідник «Установа із прак-
тичними порадами для кризового менедж-
менту», де описано порядок визначення ефек-
тивності ведення кризового менеджменту, 
а також перелічено ключові кроки для врегулю-
вання кризи: ідентифікацію кризи, визначення 
ступеня актуальності загроз, розвиток страте-
гії та організацію планування подолання кризи. 

На етапі організації планування подолання 
кризи американські фахівці пропонують ана-
лізувати внутрішні та зовнішні фактори і цілі, 
джерела виникнення кризи, сканувати про-
блеми та виокремити межі кризи: середо-
вище висвітлення кризи і способи її роздмуху-
вання (у середовищі блогерів, через соціальні 
мережі, в окремих ЗМІ). На першому етапі 
врегулювання кризи визначають команду, 
яка працюватиме над нейтралізацією кризи. 
Члени команди із урегулювання кризи окрес-
люють карту кризи, а далі застосовують нові 
методи і технології для подолання певного 
типу кризи, пропонують внесення використо-
вують наступні методи: залучення нових мето-
дів та технологій для подолання цього типу 
кризи, опрацьовують та пропонують внесення 
внутрішньосистемних змін, розробляють нові 
меседжі для спілкування з авдиторією, у разі 
потреби переглядають та змінюють старі під-
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ходи в комунікації, а також опрацьовують 
питання залучення нових зацікавлених осіб і 
фінансових ресурсів для швидкого врегулю-
вання кризової ситуації [5]. 

У процесі розроблення стратегії подолання 
кризи американські спеціалісти постійно ана-
лізують поточну ситуацію, а також події, які 
передували виникненню кризи. Всі критичні 
факти під час аналізу поточної ситуації обгово-
рюють на спільних брифінгах. У процесі поточ-
ного сканування ситуації зважають на специ-
фіку розгортання кризової ситуації, показники 
уразливості, можливості і загрози. Кожна 
позиція, на думку американських фахівців, має 
бути проартикульована між членами команди 
із врегулювання кризи. Кризовий менеджмент 
як процес ідентифікації кризи передбачає 
вдосконалення вмінь врегульовувати кризу від 
самого її початку до завершення. Це час при-
йняття швидких виважених рішень, вдоскона-
лення розташування ресурсів, пом’якшення 
ризиків та використання можливостей.

На думку американських фахівців, немає 
єдиного правильного шляху подолання 
кризи, тому кризовий менеджмент є проце-
сом рефлексії компанії на кризу, що формує 
або вдосконалює загальну культуру і стиль 
менеджменту. Під час кризи застосовують 
нові методики з урахуванням специфіки кризи. 
Попередня підготовка «на папері» допоможе 
зрозуміти кращі практики та у разі потреби 
застосувати їх у власній. Під час тренінгів 
слухачі ознайомлюються із різними типами 
криз та розробляють плани їх подолання, 
навчаються фахово аналізувати медіаконтент 
для визначення щодо досягнутого впливу та 
розуміння громадськістю результативності 
врегулювання проблемних питань. 

Після завершення тренінгів із питань вре-
гулювання кризових ситуацій застосовують 
оціночне анкетування учасників. За результа-
тами проведення інтерв’ю зі слухачем щодо 
вирішення певної кризової ситуації зважа-

ють на такі позиції, як загальне враження, яке 
справляє кандидат своєю промовою на авди-
торію, його лідерські та ораторські якості, 
дотримання заздалегідь передбаченої стра-
тегії та уміння імпровізувати і координова-
ність із позицією керівництва, швидкість, пра-
вильність та виваженість надання відповідей 
на запитання про подію [5].

Висновки. Отже, визначаючи основне про 
систему підготовки фахівців з питань зв’яз-
ків з громадськістю збройних сил Канади та 
США як важливого елементу формування сис-
теми стратегічних комунікацій, зазначимо, що 
система підготовки фахівців з питань зв’язків 
з громадськістю збройних сил Канади та США 
побудована максимально гнучко, є зручною 
та ефективною для забезпечення кадрового 
потенціалу підрозділів ЗС Канади на тактич-
ному, оперативному та стратегічному рівнях, 
де за своїми фаховими якостями, офіцери 
по зв’язках з громадськістю ЗС Канади завжди 
мають відповідати викликам часу та обста-
новки, чий досвід може бути впроваджено 
на вітчизняному рівні.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах глобалізації інтеграційні 
процеси справедливо розглядаються як засіб 
вирішення багатьох актуальних проблем і 
суперечностей, що постали перед світовим 
співтовариством. Проголошення керівниц-
твом Української держави курсу на інтеграцію 
до НАТО і ЄС повністю відповідає не тільки 
національним інтересам України, а й тенден-
ціям розвитку сучасних міжнародних відносин.

Ця обставина визначає зв’язок загальної 
проблеми з найбільш важливими науковими 
та практичними завданнями дослідження про-
блем теорії та практики адаптації досвіду кра-
їн-членів НАТО і ЄС щодо публічного управління 
національною безпекою для потреб України.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проведений контент-аналіз наукової літе-
ратури [1; 2], дисертаційних досліджень [3; 4], 
пов’язаних із вивченням досвіду країн-членів 
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У статті розглянуто концептуальні та 
прикладні аспекти компаративного дослі-
дження зарубіжного і вітчизняного досвіду 
забезпечення національної безпеки. Пока-
зано, що у компаративних дослідженнях 
зарубіжного досвіду у цій специфічній сфері 
застосовуються системно-діяльнісний, 
системно-ситуаційний та інституціональ-
ний підходи.
Обґрунтовується теза, що з метою 
системно-комплексного вивчення досвіду 
країн-членів НАТО і ЄС та оцінки можливо-
стей щодо його упровадження у вітчизняну 
практику публічного управління національ-
ною безпекою доцільно використовувати 
методику компаративного дослідження 
систем забезпечення національної безпеки, 
розроблену українськими науковцями.
Доведено, що з метою уникнення ситуації 
функціональних, структурних, програмних і 
ментально-культурних деформацій публіч-
ного управління у процесі упровадження 
позитивного досвіду країн-членів НАТО і ЄС 
у вітчизняну практику публічного управління 
національною безпекою необхідно удоско-
налити методику компаративного дослі-
дження систем забезпечення національної 
безпеки із використанням основних поло-
жень інституціональної теорії.
З метою удосконалення вказаної методики 
автором запропоновано: 1) визначити пере-
лік соціальних інститутів зовнішнього і вну-
трішнього середовища національної безпеки 
та інституціональної матриці забезпечення 
національної безпеки. Це дозволить більш 
чітко структурувати чинники, які впливають 
на формування концептуальних засад забез-
печення національної безпеки конкретної 
держави; 2) до алгоритму компаративного 
дослідження зарубіжного та вітчизняного 
досвіду формування і функціювання систем 
забезпечення національної безпеки включити 
етап вивчення геоекономічної моделі дер-
жави; 3) до переліку ситуаційних змінних, що 
використовуються для оцінки можливостей 
запровадження зарубіжного досвіду у вітчиз-
няну практику публічного управління наці-
ональною безпекою, додати такі змінні, як: 
тип управлінської культури та тип системи 
забезпечення національної безпеки.

Ключові слова: публічне управління націо-
нальною безпекою, євроатлантичні країни, 
Україна.

The article considers the conceptual and applied 
aspects of a comparative studing of foreign and 
domestic experience according to the national 
security.
We may see that in comparative researches of 
foreign experience used several approaches. 
There are system-activity, system-situational and 
institutional.
It considers that in order to study experience of 
EU and NATO countries in the systematically 
way and to assess their possibilities to use the 
domestic experience for public management of 
the national security. The best way is to use the 
method of comparative studing of national secu-
rity systems, which was developed by Ukrainian 
scientists.
It is proved that in order to avoid the situation of 
functional, structural, programmatic and men-
tal-cultural deformations of public administration 
in the process of implementing the positive expe-
rience of NATO and EU member states domestic 
practice of public national security management 
should be improved the methodology of compar-
ative studing according to the national security 
systems of institutional theory.
In order to improve this methodology, the author 
proposes: 1) to determine the list of social insti-
tutions of the external and internal environment 
of national security and the institutional matrix of 
the same one. It will allow to make the structure 
of the factors that influence the formation of the 
conceptual framework for national security of a 
particular state more clear; 2) to include the stage 
of studying the geoeconomic model of the state 
in the algorithm of comparative research of for-
eign and domestic experience of formation and 
functioning of national security systems;3) to the 
list of situational variables that are used to assess 
the possibilities of introducing foreign experience 
into the domestic practice of public management 
of national security to add such variables as: 
the type of management culture and the type of 
national security system.
Key words: public management of national 
security, Euro-Atlantic countries, Ukraine.
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НАТО і ЄС щодо публічного управління націо-
нальною безпекою й оцінкою можливостей його 
використання у вітчизняній державно-управ-
лінській практиці забезпечення національ-
ної безпеки, дозволяє зробити ряд узагаль-
нень: 1) позитивним є той факт, що вітчизняні 
науковці приділяють значну увагу питанням, 
пов’язаним із розробкою теорії та методо-
логії компаративних досліджень зарубіжного 
досвіду державного управління у сфері забез-
печення соціальної, демографічної, інформа-
ційної та воєнної безпеки; 2) у компаративних 
дослідженнях зарубіжного досвіду публічного 
управління національною безпекою пере-
важно застосовуються системно-діяльнісний, 
системно-ситуаційний та інституціональний 
підходи; 3) нині в науці «Публічне управління 
й адміністрування» обмаль комплексних 
досліджень із проблематики компаратив-
ного аналізу власне концептуальних моделей 
систем забезпечення національної безпеки.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Недостатній ступінь 
розробленості проблематики компаратив-
ного аналізу концептуальних моделей систем 
забезпечення національної безпеки не дає 
змоги всебічно оцінити можливості викори-
стання досвіду країн-членів НАТО і ЄС щодо 
публічного управління національною безпе-
кою в Україні.

Саме тому мета статті полягає у розгляді 
концептуальних і прикладних аспектів ком-
паративного дослідження зарубіжного та 
вітчиз няного досвіду забезпечення націо-
нальної безпеки.

Виклад основного матеріалу. 
Вітчизняний дослідник М. Шевченко запропо-
нував методику компаративного дослідження 
систем забезпечення національної безпеки 
[5], яка надалі була удосконалена А. Пелихом 
[3] і Н. Смирновою [4]. Ця методика дає змогу 
встановити спільні та відмінні риси систем 
забезпечення національної безпеки дослі-
джуваних держав, а також оцінити можливості 
використання зарубіжного досвіду для модер-
нізації державного управління національною 
безпекою України.

У [5, с. 9] завданнями компаративного 
дослідження систем забезпечення національ-
ної безпеки визначено: 1) історичний аналіз 
передумов формування систем забезпечення 
національної безпеки досліджуваних дер-
жав і взаємозв’язку концепцій безпеки і дер-
жавного управління за конкретно-історичних 
умов; 2) виявлення сильних і слабких сторін 
систем забезпечення національної безпеки 
досліджуваних держав в умовах динамічного 
безпекового середовища; 3) з’ясування силь-

них і слабких сторін партисипаторної взає-
модії держави та інститутів громадянського 
суспільства у сфері забезпечення національ-
ної безпеки за умов різних політичних режи-
мів; 4) прогноз можливих наслідків для наці-
ональної безпеки конкретної держави у разі 
її інтеграції до систем колективної безпеки та 
запозичення нею досвіду іноземних держав 
загалом або частково.

Одиницями компаративного аналізу систем 
забезпечення національної безпеки досліджу-
ваних держав визначено: 1) чинники, які впли-
вають на формування концептуальних засад 
забезпечення національної безпеки, а саме: 
політичний режим, геополітичний статус і код 
держави, інтегральну могутність держави, 
модель державного управління і т. д.; 2) концеп-
туальні засади розбудови та функціонування 
систем національної безпеки досліджуваних 
держав, а саме: конституційні засади політики 
національної безпеки, концептуальні питання 
забезпечення національної безпеки; 3) струк-
туру, функції, завдання систем забезпечення 
національної безпеки досліджуваних держав; 
4) державні механізми, інструменти та методи 
забезпечення національної безпеки конкретної 
держави; 5) вплив нових соціальних структур і 
міжнародних організацій, глобальної системи 
та регіональних систем безпеки на державну 
політику національної безпеки в різних кра-
їнах; 6) аспект наступності в державному 
управлінні національною безпекою, що розу-
міється як зв’язок нового зі старим, як перене-
сення окремих аспектів старого в нову якість.

У вказаному переліку одиниць компара-
тивного аналізу систем забезпечення наці-
ональної безпеки не повною мірою відобра-
жено питання впливу систем глобальної та 
міжнародної безпеки, глобального управління 
на національні системи державного управ-
ління у різних сферах життєдіяльності. Саме 
тому, на нашу думку, вказаний перелік одиниць 
компаративного аналізу систем забезпечення 
національної безпеки може бути доповнений 
з урахуванням результатів наукових дослі-
джень у рамках теорії інституціональних 
матриць [2; 6]. Зокрема, ми пропонуємо 
до цього переліку додати такі одиниці компа-
ративного аналізу, як соціальні інститути, що 
впливають на формування зовнішнього інсти-
туціонального середовища національної без-
пеки конкретної держави – інститути глобаль-
ної та міжнародної безпеки [1, с. 170–222], 
інститути глобальної політики [7, с. 122–124], 
інститути національної економіки, політики 
та культури [6, с. 277]. Варто зазначити, що 
під поняттям соціального інституту зазвичай 
розуміють розроблені людьми формальні та 
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неформальні обмеження, а також чинники 
примушування, які визначають їхню поведінку. 
Соціальні інститути можуть бути представлені 
дворівневою моделлю: на першому рівні соці-
альний інститут існує як ціннісно-нормативна 
модель, на другому – як модель поведінки, 
котра задана політико-ідеологічними нормами 
та регулюється за допомогою управлінських і 
політичних організацій.

Також для більш чіткого структурування 
чинників, що впливають на формування кон-
цептуальних засад забезпечення національної 
безпеки, а також власне вказаних засад, пропо-
нуємо визначити такий перелік соціальних 
інститутів зовнішнього та внутрішнього сере-
довища національної безпеки. До інститутів 
зовнішнього інституціонального середовища 
національної безпеки пропонуємо віднести: 
інститут права, інститут державного управ-
ління, інститут публічного управління, інститут 
національної безпеки, інститут науки, інсти-
тут демократії, інститут військової культури, 
інститут стратегічної культури. До інститутів 
внутрішнього інституціонального середовища 
національної безпеки пропонуємо віднести: 
інститут права в галузі національної безпеки, 
інститут державного управління національ-
ною безпекою, інститут публічного управління 
національною безпекою, інститут політики 
національної безпеки, інститут науки безпе-
кознавства, інститут науки публічного управ-
ління, інститути громадянського суспіль-
ства, інститут культури національної безпеки, 
інститут державно-управлінської аналітики.

Інституціональна матриця забезпечення 
національної безпеки нами представлена 
як сукупність інститутів, які склалися історично 
й безпосередньо регулюють діяльність і від-
носини суб’єктів забезпечення національної 
безпеки, а саме: інститут безпекової аналі-
тики, інститут прийняття державно-управ-
лінських рішень у сфері забезпечення націо-
нальної безпеки, інститут планування у сфері 
забезпечення національної безпеки; інститут 
організаційно-управлінської діяльності у сфері 
забезпечення національної безпеки, інсти-
тути профілактики та протидії загрозам наці-
ональній безпеці, інститут розвитку системи 
забезпечення національної безпеки, інститут 
взаємодії суб’єктів безпеки в системі забез-
печення національної безпеки, інститут кому-
нікації в системі забезпечення національної 
безпеки, інститут партисипаторної взаємодії 
держави та інститутів громадянського суспіль-
ства з питань забезпечення національної без-
пеки, інститут взаємодії держави з колектив-
ними системами безпеки; інститут контролю 
стану національної безпеки.

Є сенс зауважити, що історико-компара-
тивний аналіз формування ідей державного 
управління національною безпекою в дослі-
джуваних державах дозволяє виявити [5, с. 
12–13]: 1) культурно-цивілізаційні особливості 
та спільні риси стратегічної та військової куль-
тур, культури безпеки досліджуваних держав; 
2) особливості та спільні риси еволюційного 
розвитку теорій національної безпеки, дер-
жавного управління, інших соціальних теорій 
та аналізу проблеми взаємодії зазначених 
теорій із практикою державного управління 
національною безпекою в досліджуваних дер-
жавах; 3) особливості та спільні риси еволю-
ційного розвитку теорій міжнародних відносин 
(неореалізму, глобалізму, регіоналізму та кон-
структивізму), підходів до аналізу проблеми 
взаємодії зазначених теорій із практикою 
політико-правового конструювання парадигм 
безпеки в умовах глобалізації та державного 
управління національною безпекою досліджу-
ваних держав.

Виокремлення соціальних інститутів, що 
формують зовнішнє та внутрішнє інституці-
ональне середовище національної безпеки, 
інституціональну матрицю забезпечення наці-
ональної безпеки, дозволить у процесі істори-
ко-компаративного аналізу формування ідей 
державного управління національною без-
пекою в досліджуваних державах визначити 
не лише розриви між однорівневими та різно-
рівневими інститутами, а і встановити причини 
вказаних розривів, а також науково обґрун-
тувати шляхи їх подолання з урахуванням 
принципу компліментарності функціонування 
інституціонального середовища та інституціо-
нальних матриць.

Запропонований у [5, с. 13–14] алгоритм 
компаративного дослідження зарубіжного 
та вітчизняного досвіду формування і функ-
ціювання систем забезпечення національної 
безпеки дозволяє виявити особливості та 
спільні риси концептуальних підходів до полі-
тико-правового проектування і державного 
конструювання систем національної безпеки 
та систем забезпечення національної без-
пеки досліджуваних держав у контексті зміни 
парадигм цивілізації, міжнародних відносин, 
війни, безпеки. На нашу думку, з метою фор-
мування комплексного уявлення про вплив 
чинників на формування концептуальних 
засад забезпечення національної безпеки 
досліджуваних держав до переліку моделей, 
які підлягають порівняльному аналізу, а саме 
геополітичної, воєнно-політичної, соціальної 
моделі держави, варто додати геоекономічну 
модель. Адже нині склалася унікальна ситу-
ація, коли геоекономіка владно диктує світу 
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свої правила. Саме тут визріває нова роль 
зовнішньої політики держави та військово-си-
лового механізму забезпечення національної 
безпеки, місце держави у стратегічному сві-
товому балансі сил та інтересів, які дедалі 
більше переходять від геополітичних до гео-
економічних інтересів [3].

Ситуаційний аналіз зарубіжного досвіду 
забезпечення національної безпеки, 
запропонований у [5, с. 15], має також вра-
ховувати межі впливу тих чи інших соціальних 
інститутів, які частково або повністю запози-
чуються із зарубіжного досвіду щодо публіч-
ного управління національною безпекою. 
Зокрема, до переліку ситуаційних змінних, що 
використовуються для оцінки можливостей 
запровадження зарубіжного досвіду у вітчиз-
няну практику публічного управління націо-
нальною безпекою, пропонуємо додати такі 
змінні, як: 1) тип управлінської культури (адмі-
ністративно-командна, інформаційно-аналі-
тична, соціально орієнтована); 2) тип системи 
забезпечення національної безпеки (механіс-
тичний, адаптивний, креативний тип).

Це, на нашу думку, дозволить уникнути 
ситуації функціональних, структурних, про-
грамних і ментально-культурних деформацій 
публічного управління у процесі упровадження 
позитивного зарубіжного досвіду у вітчизняну 
практику публічного управління національ-
ною безпекою.

Висновки. 
1. З курсу європейської та євроатлантич-

ної інтеграції України для політичної та дер-
жавно-управлінської еліти випливає нагальна 
потреба у засвоєнні цінностей, принципів і 
стандартів забезпечення безпеки, притаман-
них для об’єднаної Європи, та впровадження 
їх у практику публічного управління національ-
ною безпеки. З метою системно-комплек-
сного вивчення досвіду країн-членів НАТО і 
ЄС та оцінки можливостей його упровадження 
у вітчизняну практику публічного управління 
національною безпекою пропонуємо вико-
ристовувати методику компаративного дослі-
дження систем забезпечення національної 
безпеки. За своїми можливостями ця мето-
дика може бути віднесена до науково-мето-
дичного апарату системних досліджень дер-
жавно-управлінських проблем забезпечення 
національної безпеки, водночас її відкритість 
і загальний характер дозволяють використо-
вувати її в дослідженнях управлінських про-
блем у різних сферах національної безпеки.

2. Надзвичайна актуальність оцінки можли-
востей упровадження у вітчизняну практику 
публічного управління національною безпе-
кою позитивного досвіду іноземних держав 

потребує удосконалення методики компара-
тивного дослідження систем забезпечення 
національної безпеки із використанням 
основних положень інституціональної теорії. 
З метою удосконалення вказаної методики 
нами запропоновано: 1) визначити перелік 
соціальних інститутів зовнішнього і внутріш-
нього середовища національної безпеки та 
інституціональної матриці забезпечення наці-
ональної безпеки, що дозволить більш чітко 
структурувати чинники, які впливають на фор-
мування концептуальних засад забезпечення 
національної безпеки конкретної держави, 
а також власне вказаних засад; 2) до алго-
ритму компаративного дослідження зару-
біжного та вітчизняного досвіду формування 
і функціювання систем забезпечення націо-
нальної безпеки включити етап вивчення гео-
економічної моделі держави; 3) до переліку 
ситуаційних змінних, які використовуються 
для оцінки можливостей запровадження 
зарубіжного досвіду у вітчизняну практику 
публічного управління національною безпе-
кою, додати такі змінні, як: тип управлінської 
культури та тип системи забезпечення націо-
нальної безпеки.

На наше переконання, надані пропозиції 
дозволять певною мірою уникнути ситуації 
функціональних, структурних, програмних і 
ментально-культурних деформацій публічного 
управління у процесі упровадження позитив-
ного досвіду країн-членів НАТО і ЄС у вітчиз-
няну практику публічного управління націо-
нальною безпекою.

Перспективи подальших досліджень вба-
чаємо у вивченні досвіду країн-членів НАТО і 
ЄС щодо забезпечення національної безпеки 
й оцінці можливостей його упровадження 
у вітчизняну практику публічного управління 
національною безпекою.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Грубов В.М. Європейська колективна безпека 

в умовах глобалізації: ліберальна парадигма : моно-
графія. Київ : Тов. «ФАДА, ЛТД», 2007. 554 с.

2. Шляхи удосконалення системи державного 
управління забезпеченням національної безпеки 
України : монографія / Г.П. Ситник, В.І. Абрамов,  
О.Г. Бортнікова, Д.Я. Кучма, М.М. Шевченко та ін. ;  
за ред. Г.П. Ситника, В.І. Абрамова. Київ : Майстер 
книг, 2012. 536 с.

3. Пелих А.О. Воєнно-політичні моделі держав 
в управлінні національною безпекою євроатлантич-
них і пострадянських країн : дис. … канд. наук з держ. 
упр. : 25.00.01 / НАДУ. Київ, 2017. 254 с.

4. Смирнова Н.С. Національні системи забез-
печення демографічної безпеки європейських дер-
жав в умовах глобалізації: компаративний аналіз :  
дис. … канд. наук держ. упр. : 25.00.01 / НАДУ. Київ, 
2016. 238 с.



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

22 Випуск 17. 2020

5. Шевченко М.М. Методологія компаративного 
аналізу систем забезпечення національної безпеки. 
Збірник наукових праць Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України /  
за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. Київ : НАДУ, 2015.  
Вип. 1. С. 5–16.

6. Бортнікова О.Г. Взаємодія релігії і політики: 
теорія і методологія : монографія. Київ : ПАЛИВОДА 
А.В., 2017. 338 с.

7. Гелд. Д., Мак-Грю Е. Глобалізація / антигло-
балізація / пер. з англ. І. Андрущенко. Київ : К.І.С.,  
2004. 180 с.



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

23

  МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СЕКЦІЯ 2 
МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  
ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
STATE POLICY IN THE FIELD OF GENERAL SECONDARY EDUCATION  
AND MECHANISMS OF ITS IMPLEMENTATION: REGIONAL ASPECT

УДК 347.43 
DOI https://doi.org/10.32843/2663-5240-
2020-17-4

Безена І.М.
к. філос. наук,
завідувач кафедри соціально-
гуманітарної освіти
КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради,
докторант
Дніпропетровський регіональний 
інститут державного управління
Національної академії державного 
управління при Президентові України

У статті розглянуто сучасні пріоритети 
державної політики у сфері загальної серед-
ньої освіти та механізми її реалізації на 
регіональному рівні. Основою сучасних змін 
у системи освіти України постає шкіль-
ний зміст освіти і освітнє середовище, які 
будуть розвивальними і зорієнтованими 
на особистість та задоволення її освітніх 
потреб. Ціннісною основою освітнього сере-
довища школи є права і свободи людини, які 
мають стратегічну державну вагу в роз-
витку сучасного демократичного суспіль-
ства. Державна політика у сфері загальної 
середньої освіти виписана в концепції «Нова 
українська школа», яка окреслює якісні зміни 
в системі освіти на найближчі 12 років 
реформи поетапно: початкова, базова та 
профільна середня школа. Державними регу-
ляторами процесів трансформації у шкіль-
ній освіти України постають органи дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, 
а суб’єктами освітньої діяльності поста-
ють заклади загальної середньої освіти 
всіх ступенів та заклади післядипломної 
педагогічної освіти і методичні установи 
територій. Факторами необхідності змін у 
системі шкільної освіти України є: прямий 
зв’язок освіти з економічним зростанням 
країни; не всі діти мають рівний доступ до 
якісної освіти; переорієнтування зі школи 
накопичення знань – «hard skills» – на школу 
«м’яких» навичок – «soft skills»; зміна потреби 
роботодавців у додаткових когнітивних та 
соціально-емоційних навичках людини-пра-
цівника; прогнозування перспективи сучас-
ної людини, успішність якої забезпечується 
на 15% за рахунок професійних навичок та 
на 85% – «м’яких» навичок. Актуалізуються 
концепти «децентралізація» та «ефек-
тивне управління», що надаватиме укра-
їнській школі реальну і відповідальну авто-
номію. Запровадження повної прозорості 
освітньої діяльності і фінансування закла-
дів освіти, які постають, забезпечують 
свободу вибору в освіті та запровадження 
принципу «гроші ходять за дитиною».
За результатами дослідження встановлено 
загальні тенденції та механізми з реалі-
зації державної політики у сфері загальної 
середньої освіти, які на регіональному рівні 
реалізуються практично через процеси: 
організаційної освітньої інфраструктури 
території; матеріально-технічного забез-
печення закладів освіти; кадрового забезпе-
чення освітнього процесу закладів; розвитку 
демократичних принципів управління авто-
номним закладом освіти; становлення роз-
виваючого та гнучкого освітнього простору 
школи тощо. 
Ключові слова: державне управління 
освіти, регіональна влада, автономія 
закладу освіти, трансформація змісту, 
освітнє середовище.

The article considers the current priorities of state 
policy in the field of general secondary education 
and mechanisms for its implementation at the 
regional level. The basis of modern changes in 
the education system of Ukraine is the school 
content of education and the educational envi-
ronment, which will be improving and focused 
on the individual and will meet his educational 
needs. The value basis of the educational envi-
ronment of the school is human rights and free-
doms, which have a strategic state weight in the 
development of a modern democratic society. 
The state policy in the field of general second-
ary education is written in the concept of “New 
Ukrainian School”, that outlines the qualitative 
changes in the education system for the next 
12 years of reform in the following stages: pri-
mary, basic and specialized secondary school. 
The state regulators of transformation processes 
in school education of Ukraine are the bodies of 
state power and local self-government, and the 
subjects of educational activity are represented 
by institutions of general secondary education of 
all levels, institutions of postgraduate pedagog-
ical education and methodological institutions 
of territories. Factors of the need for changes in 
the school education system of Ukraine are the 
following: direct connection of education with the 
economic growth of the country; not all children 
have equal access to quality education; reorien-
tation from the school of knowledge accumula-
tion – the school of “hard skills”, to the school of 
“soft” skills; changing the needs of employers in 
additional cognitive and socio-emotional skills of 
the human worker; forecasting the prospects of 
a modern man, whose success is ensured by 
15% due to professional skills and 85% due to 
“soft” skills. The concept of decentralization and 
effective management is being actualized, that 
will give Ukrainian schools real and responsible 
autonomy. The introduction of full transparency in 
educational activities and the funding of emerg-
ing educational institutions ensure freedom of 
choice in education and the introduction of the 
principle of “money follows the child”. 
According to the results of the study, general 
trends and mechanisms for the implementation of 
state policy in the field of general secondary edu-
cation, which are put into practice at the regional 
level through the processes of organizational 
educational infrastructure of the territory, logisti-
cal support of educational institutions, staffing of 
the educational process of institutions, develop-
ment of democratic principles of management of 
an autonomous educational institution, formation 
of a developing and flexible educational space of 
the school, etc.
Key words: state education department, 
regional government, autonomy of the educa-
tional institution, content transformation, educa-
tional environment.
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Постановка проблеми. В Україні вже два 
роки проходить стратегічна реформа шкіль-
ної освіти, яка охопила стратегічні зміни дер-
жавної політики в контексті концепції «Нова 
українська школа» та пріоритетів з демокра-
тизації і децентралізації повноважень, відпо-
відальності й розширення впливу на освітні 
процеси суспільних інституцій. Основою 
трансформацій окреслюються прагненнями 
підвищити якість загальної середньої освіти 
та нейтралізувати фактори, які її погіршують, 
такі як: стан фінансування, заробітна плата 
вчителя, ресурсне забезпечення освітнього 
середовища школи, система управління осві-
тою, зміст та методи викладання шкільних 
предметів, стратегія діяльності розвиваючого 
простору для особистості. 

У реформу національного шкільництва 
було закладено 12-річний термін навчання 
та поетапних трансформацій, протягом яких 
буде проведено оновлення всіх сторін освіт-
нього простору середньої освіти. На окреслені 
змістові процеси мають регуляторні впливи – 
органи публічної влади від уряду, міністерства, 
регіональних структур (обласні та місцеві) 
до закладу шкільної освіти. У ході реалізації 
реформи шкільництва враховуються суспільні 
й індивідуальні потреби у системних діях, які 
враховують досвід провідних країн світу у змі-
сті освіти, пріоритетах педагогіки та публіч-
ного управління, гнучкої структури освіти, 
нової моделі фінансування освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження проблем державної 
політики у сфері освіти та механізми її реа-
лізації через управлінську діяльність регіо-
нальної державної влади, місцевих громад і 
закладів освіти знаходять своє дослідження 
у науковому середовищі. З окремих проблем 
національного та регіонального рівнів здій-
снюють дослідження науковці: Луговий В., 
Кононенко О., Лазаренко С., Куйбіда В., 
Майборода В., Серьогін С., Бородін Є., Сиченко 
В., Шевченко Н., Романенко К., Юрчук Л., 
Кононенко О., інші.

Мета статті – здійснити аналіз результатів 
реалізації державної політики у сфері загаль-
ної середньої освіти на регіональному рівні 
в умовах демократизації і децентралізації.

Виклад основного матеріалу. Після 
багаторічних розмов та розроблення проек-
тів реформування шкільної освіти, в 2016 році 
Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію 
реалізації державної політики у сфері рефор-
мування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року [1]. 
Прояви кризових явищ у шкільництві України 
можна визначити за такими індикаторами 

ефективності: погіршення якості освіти; збіль-
шення числа молоді, яка здобуває освіту 
за кордоном; зниження показників у міжнарод-
них дослідженнях конкурентоспроможності, 
що впливає на економічний розвиток України 
та її стратегічні перспективи, перекоси у змі-
сті шкільної освіти і формуванні розвиваючого 
середовища.

Чинним законодавством України окреслено 
системні реформи, на які буде направлено 
організаційна діяльність всіх інституцій публіч-
ного управління та освітньої системи: перероз-
поділ управлінських повноважень освітньою 
системою (таблиця 1); нові Державні стан-
дарти (початкова, базова та основна освіта); 
педагогіка партнерства в освітньому серед-
овищі; підвищення мотивації та академічної 
свободи вчителя; реалізація принципів дити-
ноцентризму та актуальних процесів вихо-
вання; нова гнучка структура школи, зміст 
освіти і освітнє середовище; справедливий 
розподіл коштів, які будуть сприяти доступно-
сті до якісної освіти; створення нових змісто-
вих умов для освітнього розвитку особисто-
сті. В окреслених концептах можна визначити 
нові організаційні завдання публічного управ-
ління освітньої системи та розширення твор-
чості у педагогічному просторі діяльності, які 
направлено на розвиток людини і формування 
життєвих компетентностей сучасної особи-
стості для успішної самореалізації.

На нашу думку, що є заперечною, існують 
погляди на освітню систему країни, яка має 
всі аспекти прямої взаємної залежності різних 
ступенів та рівнів освіти: дошкільної, шкіль-
ної, позашкільної, професійної, спеціальної, 
фахової передвищої, вищої та освіти дорос-
лих. Адже від їх рівня актуальності, змісту 
та ефективної якості залежать кінцеві резуль-
тати освіти, а саме: готовність особистості 
до стійкої конкурентності/успішності у життє-
вому і професійному просторі, гуманістичного 
та сталого розвитку суспільства. Відповідно, 
і державна політика у сфері освіти та меха-
нізми управлінсько-освітньої діяльності, які 
мають направлятися на отримання ефектив-
них результатів реформи освітньої системи та 
задоволення очікувань суспільства і особисто-
сті. Сучасна школа як заклад середньої освіти 
є ключовими у системі освіти держави. 

У 2017 році було розпочато активні тран-
сформації у нормативному освітньому 
законодавстві України, зроблено стратегічний 
крок та прийнято нову редакцію Закону України 
«Про освіту», який є рамковим і визначає стра-
тегії контекстів переформатування галузевих 
законів за відповідними рівнями освіти. У січні 
2020 року зроблено другий крок: затвер-
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Таблиця 1
Шляхи і способи розв’язання життєво важливих проблем освітньої системи

№
з/п Шляхи розв’язання Способи розв’язання

1
Перегляд змісту 

загальної середньої 
освіти

Нові Державні стандарти школи (початкової, базової, профільної 
школи); особистісно-орієнтоване освітнє середовище; стимулю-
вання здобуттю умінь і навичок для успішної життєвої самореалізації; 
врахування психофізичні особливості дитини; професійно- 
орієнтовано середовище школи; формування громадсько активної 
особистості; спроможної долати життєві ситуації тощо.

2
Нова педагогіка 

загальної середньої 
освіти

Розвиток педагогіки партнерства; розвиток співпраці із батьківською 
громадою; організація самоврядування; застосування цифрових 
технологій з освітньою метою; розроблення освітнього середовища 
на індивідуалізацію розвитку; інклюзія і психологічний супровід тощо.

3
Нова система  

управління загальної 
середньої освіти

Державно-громадське управління освітньою системою і закладами; 
запровадження авторських освітніх програм; формування фінансової 
та академічної автономії закладів освіти; самоврядування закладів 
освіти; стимулювання професійному розвитку вчителя тощо.

4
Нова структура 

загальної середньої 
освіти

Перехід на 12 річну модель навчання; профільна старша школа; 
допрофесійна підготовка; можливості вступу до закладів вищої 
освіти; нова модель підвищення кваліфікації педагогів; тощо.

5
Нова модель  

фінансування загаль-
ної середньої освіти

Прозорість розподілу коштів; фінансова автономія закладу; дер-
жавно-громадське партнерство направлене на співфінансування 
закладу освіти; принцип «гроші ходять за дитиною» та «гроші ходять 
за вчителем» з академічного професійного зростання; рівний доступ 
до фінансування закладу; стимулювання притоку коштів в освіту; 
тощо.

6

Нове нормативно- 
правове забезпечення 

загальної середньої 
освіти

Прийняття нової законодавчої бази, проведення суцільної ревізії 
нормативного законодавства, що регулює життєдіяльність закладу 
освіти; обмеження бюрократичного процесу та звітності в закладах 
освіти; підвищення відкритості та прозорості діяльності закладу 
освіти; тощо.

джено нову редакцію Закону України «Про 
повну загальну середню освіту», який закрі-
пив державну стратегію із реформи у середній 
освіті окреслені Концепцією «Нова українська 
школа». Так було розпочато активну правову 
регуляторну діяльність від Кабінету Міністрів 
України та Міністерства освіти і науки України, 
якими визначаються питання освітньої діяль-
ності закладів загальної середньої освіти.

Законодавець визначив, що основною 
метою повної загальної середньої освіти є 
всебічний розвиток, виховання і соціалізація 
особистості, яка буде здатна до самостійного 
життя в суспільстві та спроможної до цивілі-
зованої взаємодії з оточуючим світом, має 
прагнення до самовдосконалення впродовж 
життя, готова до свідомого життєвого вибору 
та самореалізації, індивідуальної відповідаль-
ності, трудової діяльності та громадянської 
активності. Досягнення окреслених концеп-
тів мети забезпечується шляхом формування 
ключових компетентностей, необхідних кожній 
людині для успішної життєдіяльності: вільне 
володіння державною мовою; здатність спілку-
ватися рідною (у разі відмінності від державної) 
та іноземними мовами; математична компе-
тентність; компетентності у галузі природничих 

наук, техніки і технологій; інноваційність; еко-
логічна компетентність; інформаційно-кому-
нікаційна компетентність; навчання впродовж 
життя; громадянські та соціальні компетентно-
сті, пов’язані з ідеями демократії, справедли-
вості, рівності, прав людини, добробуту та здо-
рового способу життя, з усвідомленням рівних 
прав і можливостей; культурна компетентність; 
підприємливість та фінансова грамотність; 
інші компетентності, передбачені стандар-
том освіти [2; 3]. Середня освіта відповідно 
до Конституції України є обов’язковою і здо-
бувається в інституційних або індивідуальних 
формах за трьома рівнями: початкова освіта 
тривалістю чотири роки; базова середня освіта 
тривалістю п’ять років; профільна середня 
освіта тривалістю три роки [4]. Здобуття про-
фільної середньої освіти має у двох спрямуван-
нях: академічний та професійний.

В окреслених контекстах органи місцевого 
самоврядування (далі – ОМС), об’єднаних 
територіальних громад (далі – ОТГ) для забез-
печення територіальної доступності до послуг 
закладів освіти у сфері шкільництва, відпо-
відно, створюють і утримують мережу закла-
дів та їх філій на території громади. З метою 
створення сприятливих умов для особисто-
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сті у здобутті повної загальної середньої 
освіти запроваджується профільне навчання, 
сприятливе освітнє середовище із сучас-
ним і ефективним ресурсним забезпечен-
ням (інформаційним, науково-методичним, 
матеріально-технічним). Засновники із числа 
закладів освіти (школа, позашкільний заклад, 
спортивні та культурні установа) можуть: ство-
рювати освітні округи; визначати структуру 
опорних закладів та філій; організовують підвіз 
суб’єктів освіти; забезпечують сучасне ресур-
сне забезпечення освітнього простору тощо. 

Новий Закон України «Про повну загальну 
середню освіту» № 463-ІХ від 16 січня 
2020 року визначає правові, організаційні й 
економічні засади функціонування та роз-

витку системи загальної середньої освіти. 
Редакція закону стала логічним продовжен-
ням законодавчого врегулювання реформи 
системи освіти, який закріпив сучасні правові 
норми і повноваження, що визначатимуть 
на найближчі роки нову стратегію та систему 
координат для функціонування шкільної освіти 
в громадах регіонів (таблиця 2).

У контекстах децентралізації та демокра-
тизації в управлінні освітньою системою про-
йшли ряд змін, а саме: 1) заклади загальної 
середньої освіти передано під управління ОМС, 
ОТГ; 2) для виконання нових повноважень міс-
цевому самоврядуванню передано фінансові 
ресурси для освітньої сфери території; 3) ОМС 
для виконання повноважень в освітній сфері 

Таблиця 2
Органи державного управління та повноваження у сфері загальної середньої освіти

Орган управління Повноваження 

Кабінет Міністрів 
України

Забезпечення проведення державної політики у сфері освіти; затвердження 
стратегії розвитку освіти; розробляє, затверджує і виконує державні цільові 
програми у сфері освіти; забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти 
всіх форм власності; визначає порядок формування і розподілу освітніх 
субвенцій між бюджетами; затверджує державні пріоритети у сфері освіти; 
затверджує перелік посад педагогічних працівників; затверджує ліцензійні 
умови провадження освітньої діяльності; затверджує індикатори оцінки 
стану освіти; визначає органи ліцензування у сфері дошкільної та загальної 
середньої освіти; тощо.

Центральний орган 
виконавчої влади 

у сфері освіти і науки

Забезпечення формування та реалізує державну політику у сфері освіти; 
розробляє стратегію розвитку освіти; здійснює нормативно-правове забез-
печення функціонування системи освіти в межах повноважень; організовує 
збір та обробку освітньої статистики, здійснює аналіз та прогнози розвитку 
освіти; затверджує порядок, види та форми проведення моніторингу якості 
освіти; забезпечує функціонування Єдиної електронної бази з питань освіти; 
затверджує стандарти освіти; захист прав і свобод людини; здійснює між-
народне співробітництво в освіті; затверджує порядок визнання документів 
про освіту; формує пропозиції про обсяги державної субвенції для серед-
ньої і професійної освіти; надає методичні рекомендації з освіти; розробляє 
пропозиції про ліцензійні умови провадження освітньої діяльності; формує 
та забезпечує функціонування системи сертифікації педагогічних працівни-
ків; забезпечує розвиток фізичного виховання в закладах освіти; затверджує 
порядок інституційного аудиту в закладах освіти; затверджує типові освітні 
програми тощо.

Державні органи, 
яким підпорядковані 

заклади освіти

Беруть участь у реалізації освітньої політики; беруть участь у розробці умов 
прийому у професійні заклади освіти; розробляють державне фінансування 
закладів освіти; здійснює аналіз і моніторинг якості освіти; беруть участь 
у формуванні стандартів освіти; забезпечують заходи дотримання прав і 
свобод людини; тощо.

Органи місцевого 
самоврядування

Регіональний рівень: відповідають за реалізацію державної політики у сфері 
освіти; планують та забезпечують розвиток мережі професійних закладів; 
засновують заклади освіти; забезпечують здобувачів середньої та профе-
сійної освіти гуртожитками; оприлюднюють офіційну звітність про вико-
ристання коштів; забезпечують рівні умови для розвитку закладів освіти; 
дотримання прав і свобод людини; тощо.
Районні(міські) ОМС та ОТГ: відповідальність за реалізацію державної полі-
тики у сфері освіти; забезпечення доступності дошкільної, початкової та 
базової середньої освіти, позашкільної освіти; планують та забезпечують 
розвиток мережі закладів освіти; створюють заклади освіти; закріплюють 
території обслуговування; забезпечують доступність до закладів освіти; 
забезпечують підвезення до закладів освіти; ведуть облік дітей; оприлюдню-
ють офіційну звітність про кошти; забезпечують рівні умови розвитку закла-
дів освіти; захист прав і свобод людини; тощо.
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утворили структурні підрозділи управління 
освітою громади; 4) ОТГ визначають мережу 
закладів освіти, освітні округи та опорні заклади 
і їхні філії; тощо. Технологічною, змістовою і 
організаційною сторонами процесу управління 
системи освіти постають: питання розробки, 
прийняття та реалізації управлінських рішень; 
раціональна організація праці апарату управ-
ління та закладів освіти громади; самостійна 
кадрова політика; постановка регіональної 
мети, шляхів та засобів досягнення ефективних 
результатів у розвитку освітнього середовища 
для розвитку особистості; розвиток місцевої 
ініціативи, педагогічних експериментів, інтер-
націоналізації суспільного життя, інтеграції 
освітньої сфери у стратегії розвитку громади; 
розвиток механізмів державно-громадського 
управління освітньою системою; розширення 
механізмів інформаційного забезпечення, від-
критості та прозорості управлінської діяльності 
і освітньої сфери громади; тощо.

Необхідно відзначити, що ключовим суб’єк-
том управління та реалізації державної політики 
у сфері загальної середньої освіти є регіональ-
ний та місцевий рівні. Адже саме вони най-
більше наближені до закладу освіти та людини, 
які надають освітню послугу, і особи, яка здо-
буває загальну середню освіту, та які мають 
повноваження сприяти всіма сучасними ресур-
сами в можливостях доступу до якісної освіти. 
Узагальнюючи питання формування мережі 
органів управляння освітньою сферою громади, 
відзначаємо, що всі 71 ОТГ утворили виконавчі 
структурні підрозділи при виконкомах місце-
вих рад. Проведено організаційні процедури 
із реєстрації закладів освіти, засновниками 
яких є ОТГ, проводяться заходи із покращення 
ресурсного забезпечення освітнього простору. 
У Дніпропетровському регіоні здійснюються 
за активної участі ОМС стратегічні соціальні 
проекти для нового ресурсного забезпечення 
закладів освіти, перегляду і осучаснення інф-
раструктурної мережі та вибудовування нових 
механізмів фінансового забезпечення освіт-
нього простору, автономії закладу освіти.

Аналіз стану мережі і інфраструктури закла-
дів загальної середньої освіти регіону окрес-
лив ряд системних проблем, за якими має 
концентруватися стратегічна перспектива 
діяльності органів управління та менеджменту 
закладів освіти: 1) мережа, яка перевантажена 
кількістю закладів освіти і потреба її оптиміза-
ції; 2) вибудовування нової моделі освітнього 
округу та опорного закладу і філії; 3) розви-
ток комфортного освітнього середовища 
для розвитку особистості; 4) переформату-
вання змісту шкільної освіти та індивідуальної 
траєкторії навчання і орієнтування на сталий 
розвиток життєвих компетентностей особи-
стості; 5) становлення ефективних механізмів 
автономії закладів освіти; 6) формування нової 
моделі розвитку і діяльності вчителя, агента 
змін; 7) становлення нового і демократичного 
формату освітнього менеджменту; 8) сучасна 
стратегія розвитку системи освіти тощо.

На нашу думку, новим аспектом у структу-
руванні системи закладів загальної середньої 
освіти в ОТГ має окреслюватися питаннями 
стратегічного і зваженого підходу управлін-
ських інститутів громади в перспективах роз-
витку мережі закладів шкільної освіти, комп-
лектуванні класів та ресурсного забезпечення 
освітнього процесу і орієнтація на якість шкіль-
ної освіти (таблиця 3) [5].

Одним із найскладніших стратегічних 
завдань для ОТГ у ході трансформацій-
ного процесу на території є розвиток нових 
демократичних функції управління освітою. 
До часу створення нових громад управління 
освітою в сільських територіях делегувалося 
районними радами місцевим державним 
адміністраціям і їх структурним підрозді-
лам – відділи освіти, які є системою державної 
влади. Функції виконавчих органів сільських 
та селищних рад у сфері загальної серед-
ньої освіти були з другорядними завдан-
нями у забезпеченні окремих питань школи. 
На відміну від райдержадміністрацій, ОМС 
є автономними та мають всі повноваження, 
у тому числі у сфері управління освітою, але 

Таблиця 3
Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування  

місцевого самоврядування в галузі освіти: опорні за клади та філії  
(станом 01.11.2019 р., сайт МОНУ, Дніпропетровська область):

Функціонує 
опорних шкіл

Кількість 
філій опорних 

шкіл 

Навчається учнів 
в опорних школах  

та їх філіях

Кількість учнів опорних шкіл  
та їх філій, які навчаються  
за індивідуальною формою

загалом з них  
через хворобу

загалом ОТГ загалом ОТГ загалом ОТГ загалом ОТГ загалом ОТГ

46 32 86 59 22783 16636 914 360 220 43
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в той же час є серйозним викликом – їх інсти-
туційною слабкістю. Відповідно, на сучас-
ному етапі отримання бюджетних преферен-
цій та управлінських повноважень потрібно 
розуміти, як значну складність у реалізації 
бюджетних завдань. Адже через розширення 
відповідальності ОМС за створення ефектив-
ного управління системою освіти окреслю-
ється наявністю давніх проблем і кризових 
ознак освітньої системи: застаріла ресур-
сна база закладів; застарілий зміст освіти, 
який не відповідає сучасним запитам життя 
і людини; проблеми з кадровим забезпечен-
ням освітнього процесу і рівня фінансового 
забезпечення педагогів; стан і рівень роз-
витку інфраструктури громади (дороги, тран-
спорт, харчування, наповнення класів, ком-
фортні умови перебування в закладі, суб’єкти 
господарювання тощо). 

З огляду на викладене можна додатково 
розглянути матеріали, які допоможуть вста-
новити окремі сучасні процеси життєдіяль-
ності освітньої системи регіону. Внутрішня 
структура закладу освіти визначається 
реальними механізмами організації освіт-
нього процесу та місією суб’єктів діяльності 
(таблиця 4). Управлінські впливи на реалі-
зацію окресленого спектру діяльнісних про-
цесів визначаються повноваженнями: педа-
гогічна рада-керівник закладу освіти-орган 
управління освіти-фінансовий орган-постійна 
комісія ради-сесія ради. В окресленому кон-
цепті актуалізується проблема становлення і 
розвитку механізмів автономії закладу освіти, 
в тому числі фінансової, самостійність у фор-
муванні мережі комплект-класів, тарифіка-
ційного навантаження вчителів, організації 
підвозу до закладу освіти, харчування, ресур-
сного забезпечення тощо. 

В окреслених питаннях функціонування, 
управління і життєдіяльності освітньої системи 
є ще певне число проблем та протиріч у чин-
ному законодавстві сфери освіти. Наприклад, 
на сучасному етапі в ОТГ проходять управ-
лінські процеси з моніторингу і прийняття 
рішення щодо нової схеми мережі закладів 
освіти громади, оптимальна схема підвозу 
учасників освітньої діяльності, оновлення 
ресурсного забезпечення закладів освіти, 
особлива увага розбудові початкової школи 
(реконструкція приміщень, нові меблі, інтер-
медійне забезпечення, розвиваючі ресурси 
тощо). В окресленому контексті актуалізу-
ється проблема нової освітньої моделі шкіль-
ної системи: «гроші ходять за повноважен-
нями». Наші розвідки показали актуальність 
і цілісність ефективного розвитку загальної 
інфраструктури території: стан автошляхів, 
наявність централізованого/індивідуального 
водопостачання та альтернативного опа-
лення, активність суб’єктів господарювання 
і канали надання суспільних послуг тощо.

Механізми державного управління 
в сфері середньої освіти визначають різні 
способи розв’язання суперечливих явищ чи 
аномальних явищ через послідовні і реальні 
ефективні дії системи/підсистеми, до яких 
включено основоположні принципи, цільові 
орієнтири, функціональну діяльність із вико-
ристанням відповідних форм та методів управ-
ління [6, c. 421]. Структурно-функціональний 
зміст процесів управління проходить через вза-
ємодію суб’єкта і об’єкта, єдність стратегій 
діяльності і відносин, функціонування певної 
системи або підсистеми. Ключовими питан-
нями управління у сфері освіти визначаються 
метою, засобами впливу в контексті «суб’єкт-
об’єкт», зовнішніми і внутрішніми зв’язками/

Таблиця 4
Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування  

місцевого самоврядування в галузі освіти: внутрішня структура закладів освіти  
(станом 01.11.2019 р., сайт МОНУ, Дніпропетровська область):
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відносинами в системі, наявністю всіх видів 
ресурсів і аналітичної ясності ситуації, стійкої 
комунікації, різних технології діяльності тощо. 
У нашому колі дослідження механізмів управ-
ління постали політичні, економічні, соціальні, 
організаційні та правові аспекти діяльності 
у сфері суспільної діяльності на регіональному 
рівні. Кожна складова освітньої системи воло-
діє внутрішньою або зовнішньою підсистемою 
управління, що виконує певні функції управ-
ління для забезпечення якісного освітнього 
простору. Таким чином, механізми управління 
регіонального рівня освіти включають: об’єкти 
діяльності, процеси взаємовідносин, явища, 
які визначають процес управління. Практика 
управлінської діяльності показує наявність пев-
них проблем процесу: адекватність діяльності, 
механізми розв’язання проблем, ефективність 
результатів, можливості та переваги, ком-
петентності керівника і механізми керування 
процесом, проектування та технологія діяль-
ності, врахування ризиків і відповідальність.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
отримані результати дослідження свідчать, 
що реформа з демократизації та децентралі-
зації, окреслює актуальність нових механіз-
мів державного управління у сфері загальної 
середньої освіти і стратегій соціального роз-
витку регіону/території та активізації пози-
тивних зрушень у окресленій освітній системі. 
Адже поруч із демократичними механізмами 
реалізації державної політики у сфері освіти 
на регіональному рівні, визначилися ряд про-
блем: 1) усунення дублювання повноважень 
та прогалин у фінансовому забезпеченні сис-
теми освіти: навчальний план (варіативна та 
інваріативна складова частина), підвезення 
до закладу освіти, ресурсного забезпечення, 
умови життєзабезпечення (енергоносії, 
ремонти, обслуговування, харчування тощо), 
заробітна плата, тощо; 2) необхідність чіткого 
розмежування повноважень у сфері загальної 
середньої та професійної освіти між ОМС всіх 

рівнів та органами виконавчої влади; 3) необ-
хідно привести у відповідність до нового Закону 
«Про повну загальну середню освіту» та роз-
межувати фінансування закладів за рівнями 
місцевих бюджетів; 5) відкрите питання фінан-
сування підвищення кваліфікації педпраців-
ників та потребує врегулювання, з якого рівня 
бюджету буде здійснюватися; 6) посилення 
якісного і професійного складу апарату дер-
жавного управління та місцевого самовряду-
вання, який відіграє важливу роль у виконанні 
функцій і завдань держави; 7) розвиток демо-
кратичної моделі державно-громадського 
управління системою освіти. Відповідно, в ході 
дослідження окреслено перспективну про-
блему подальших розвідок у даному напрямку 
механізмів управління на регіональному рівні, 
які направлено на антикризові заходи та фор-
мування ефективної структури і мережі освіт-
ньої сфери регіону/громади.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Упродовж 2019 року органами та фор-
муваннями Державної служби України з над-
звичайних ситуацій (далі – ДСНС) забезпечено 

оперативне реагування на 146 класифікованих 
надзвичайних ситуацій, внаслідок яких заги-
нуло 199 осіб та постраждало 1 тис. 492 особи. 
Порівняно з 2018 роком загальна кількість 
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У науковій статті висвітлено актуальне 
питання щодо організації взаємодії між орга-
нами управління та підрозділами і її інформа-
ційного забезпечення. Проведено аналіз нау-
кових досліджень, аналітичних матеріалів 
щодо організації взаємодії та виокремлено 
недостатньо досліджене питання щодо 
інформаційного забезпечення спільних дій 
підрозділів у надзвичайних ситуаціях.
Для дослідження процесу організації управ-
ління застосовано системний підхід, згідно 
з яким систему управління розглянуто як 
складну систему, що має ієрархічну струк-
туру і являє собою сукупність функціонально 
взаємопов’язаних між собою органів і пунктів 
управління, системи зв‘язку, автоматизації 
та інших систем, до яких також віднесено 
систему інформаційно-аналітичного забез-
печення.
Основою взаємодії визначено узгодження дій 
підрозділів, що залучаються до ліквідації над-
звичайної ситуації. Узгодження зусиль усіх 
сил і засобів здійснюється за завданнями, 
напрямами, районами, часом і способами 
виконання завдань, що ставляться підроз-
ділам.
Авторами виокремлено важливу складову 
частину організації і здійснення взаємодії – 
її інформаційного забезпечення. Визначено, 
що на ефективність організації взаємодії 
суттєво впливає достовірність та адек-
ватність інформації, що подається керів-
нику органу управління.
Розроблено алгоритм інформаційного 
забезпечення процесу управління, що вклю-
чає взаємопов’язані блоки та зв’язки між 
ними. Вказаний алгоритм забезпечує прове-
дення заходів з управління та організації вза-
ємодії на основі достовірної та адекватної 
інформації. 
На основі проведеного дослідження запро-
поновано рекомендації щодо вдосконалення 
інформаційного забезпечення організації 
взаємодії між органами управління та підроз-
ділами в надзвичайних ситуаціях. Основою 
рекомендацій є провадження розробленого 
алгоритму інформаційного забезпечення 
процесу управління та проведення з орга-
нами управління штабних тренувань за мож-
ливими сценаріями виникнення надзвичайних 
ситуацій, на яких доцільно відпрацьовувати 
окремим питанням організацію взаємодії 
між органами управління та підрозділами, 
зокрема між різними міністерствами і відом-
ствами.
Завдяки реалізації зазначених рекомендацій, 
вважають автори, можна очікувати удоско-
налення інформаційного забезпечення орга-
нізації взаємодії між органами управління та 
підрозділами цивільного захисту у надзви-
чайних ситуаціях.

Ключові слова: алгоритм, інформаційне 
забезпечення, організація взаємодії, надзви-
чайна ситуація, органи управління, цивіль-
ний захист.

This paper highlights the burning issues of inter-
action between governing bodies and their sub-
units and information support for this activity. 
Research analysis and investigation of analytical 
materials on interaction has been carried out and 
revealed that far too little attention has been paid 
to the issue of information support for sub-units’ 
joint activities in an emergency.
In order to study issues of administration, a sys-
tem approach has been applied according to 
which administration is considered as a complex 
system with a hierarchical structure which is a 
set of functionally interconnected governing bod-
ies and control points, communications system, 
automation system, etc., and information and 
analytical support, as well.
The basis for interaction is sub-units’ coher-
ence during emergency response. Concerted 
effort of any forces and means is carried out in 
accordance with the objectives, directions, terri-
torial areas, time and ways to execute the tasks 
assigned to sub-units.
The authors define information and analytical 
support as an important component for organiz-
ing and implementing this interaction. It has been 
pointed out that accuracy and adequacy of infor-
mation provided for the head of administrative 
body influence significantly the efficiency of this 
collaboration. 
An information support algorithm for adminis-
trating has been developed which consists of 
interconnected clusters and links. The algorithm 
provides for organizing and running events on 
interaction based on reliable and appropriate 
information.
Based on the research, recommendations on 
information support improvement for interaction 
between governing bodies and their sub-units in 
an emergency have been proposed. The basis 
for recommendations is implementation of the 
designed algorithm for management information 
support and command post exercise conducting 
under the possible emergency scenarios. During 
these exercises, it should be useful to work off 
the interaction between governing bodies and 
their sub-units, different ministries and depart-
ments in particular. 
The authors argue that through the implementa-
tion of this recommendations, the mechanism of 
information support for interaction between gov-
erning bodies and civil protection sub-units in an 
emergency is expected to be improved.
Key words: algorithm, information support, 
interaction, emergency, governing bodies, civil 
protection.
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надзвичайних ситуацій збільшилася на 14,1%, 
загиблих осіб – на 18,5%, постраждалих – 
на 77,8% [1, с. 1–2].

Наведена статистика свідчить про те, що 
під час прийняття рішення на застосування 
сил і засобів цивільного захисту, втілення його 
в життя частіше виникає проблема організа-
ції взаємодії між органами управління та під-
розділами і її інформаційного забезпечення. 
Дослідження пов’язано з важливими прак-
тичними заходами щодо реалізації Стратегії 
реформування ДСНС, зокрема – з удоскона-
ленням механізму взаємодії органів управління 
та підрозділів цивільного захисту з іншими 
структурами забезпечення національної без-
пеки України [2, р. III, абз. 56, 68, 72].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблематика статті тісно пов’язана з науко- 
вими дослідженнями інших вчених, а саме:

Л. Шостак проведено аналіз системи захо-
дів, що здійснюються центральними та міс-
цевими органами виконавчої влади під час 
ліквідації медико-санітарних наслідків надзви-
чайних ситуацій, запропоновано рекомендації 
щодо організації реагування на надзвичайну 
ситуацію та координації з іншими органами 
виконавчої влади [3, с. 324].

М. Кулєшов конкретизував зміст взаємодії 
та запропоновано нову структуру плану взає-
модії органів управління та їх сил під час лікві-
дації надзвичайних ситуацій, розробив схему 
взаємодії. Автором доведено, що викори-
стання запропонованих підходів та урахування 
пропозицій з удосконалення системи взає-
модії від етапу планування до безпосередньої 
реалізації цієї функції сприятиме підвищенню 
результативності дій сил цивільного захисту 
в умовах надзвичайних ситуацій [4, с. 103].

Основні проблеми щодо взаємодії органів 
державної влади і органів місцевого само-
врядування у сфері делегованих повнова-
жень, кадрового, фінансового та матеріаль-
ного забезпечення розглянули Н. Гончарук та 
Л. Прокопенко [5, с. 31].

О. Чемерис узагальнено теоретико-правові 
засади взаємодії органів влади і громадськості 
при формуванні та реалізації державної полі-
тики, виокремлено основні форми, методи та 
інструменти такої взаємодії. Автором сформо-
вано пропозиції щодо удосконалення порядку 
організації та проведення консультацій з гро-
мадськістю щодо формування та реалізації 
державної політики [6, с. 39].

Аналіз досвіду взаємодії підрозділів 
цивільного захисту та мобільних медичних 
формувань служби медицини катастроф 
у складі міжнародних гуманітарних місій провів 
П. Волянський [7].

І. Неклонський розглянув результати 
наукових досліджень взаємодії Національної 
гвардії України з ДСНС, реалізація яких у прак-
тичній діяльності органів управління та підроз-
ділів дозволяє підвищити якість і оператив-
ність прийняття рішення з організації взаємодії 
у ході ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-
цій і сформувати обґрунтовані рекомендації 
для розроблення директивних та плануваль-
них документів у цій сфері [8, с. 24].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, незважаючи 
на численні наукові доробки вчених, що здій-
снюють дослідження із зазначеної пробле-
матики, недостатньо розкритим проблем-
ним питанням в державному управлінні, 
на нашу думку, залишається визначення шляхів 
удосконалення інформаційного забезпечення 
організації взаємодії між органами управління 
та підрозділами в надзвичайних ситуаціях.

Мета статті – на основі попередніх 
наукових досліджень, аналітичних матеріалів 
сфери цивільного захисту розробити алго-
ритм інформаційного забезпечення процесу 
управління та рекомендації щодо вдоскона-
лення інформаційного забезпечення організа-
ції взаємодії між органами управління та під-
розділами у надзвичайних ситуаціях.

Виклад основного матеріалу. Як 
відомо, згідно з теорією складних систем, 
до якої можна віднести систему інформа-
ційного забезпечення організації взаємодії, 
характерною особливістю кожної організова-
ної системи є наявність цілей функціонування, 
що визначають її основне призначення [9; 10]. 

Процес організації державного управління 
в надзвичайних ситуаціях має на меті ство-
рення системи управління єдиної державної 
системи цивільного захисту та забезпечення 
її безперервної роботи. Цим досягається мета 
управління силами та засобами цивільного 
захисту – максимальна реалізація їхніх потен-
ційних можливостей щодо ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації.

Ефективність реалізації потенційних мож-
ливостей сил та засобів у надзвичайній ситу-
ації залежить від цілої низки різних факторів, 
однак найважливішим із них слід вважати якість 
управління, оскільки саме від якості управ-
ління залежить знання характеру та масштабу 
надзвичайної ситуації, прогнозування харак-
теру її розвитку, об’єктивна оцінка інших умов 
обстановки, правильне визначення своїх цілей 
та шляхів найкращого виконання поставле-
ного завдання. Щоб досягти мети управління 
силами та засобами у надзвичайній ситуації, 
реалізація їхніх потенційних можливостей має 
бути достатньою для конкретних умов обста-
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новки. Основну роль у максимізації цього 
показника відіграє система управління єдиної 
державної системи цивільного захисту. Свій 
вплив на досягнення мети система управління 
здійснює шляхом забезпечення органів управ-
ління інформацією, необхідною для успіш-
ного вирішення поставлених завдань та орга-
нізації взаємодії. Мета ж дій у надзвичайній 
ситуації досягається шляхом раціонального 
застосування сил та засобів цивільного захи-
сту на основі прийнятого рішення на її ліквіда-
цію. Таким чином, під час виконання завдань 
найважливіша роль буде належати здатності 
системи управління найбільш ефективно вико-
ристати потенційні можливості сил та засобів.

Для дослідження системи управління 
в роботі застосовано системний підхід, згідно 
з яким вона розглядається як складна система, 
що має ієрархічну структуру і являє собою 
сукупність функціонально взаємопов’язаних 
між собою органів і пунктів управління, сис-
теми зв‘язку, автоматизації та інших систем, 
до яких можна віднести систему інформацій-
ного забезпечення. Системний підхід перед-
бачає під час оцінювання системи управління 
використання показника, що характеризує її 
властивості, які створюються під час органі-
зації управління, а також відображають вплив 
на результати виконання підрозділами постав-
лених завдань у надзвичайній ситуації. Таким 
показником пропонується визначити ступінь 
інформатизації процесу управління в цілому 
і організації взаємодії – зокрема. Відомо, що 
будь-який предмет (об’єкт) має різні властиво-
сті, що визначають якість і тим самим роблять 
його відмінним від інших. Одні з властивостей 
є об’єктивними, на які неможливо впливати, 
інші – суб’єктивними, що піддаються впливу.

Системі управління також притаманні такі 
властивості. Вони закладаються в її органі-
заційну структуру саме на етапі організації 
управління та взаємодії виходячи з суті і обсягу 
завдань, що виконують органи управління 
у надзвичайних ситуаціях. 

Ті властивості, які витікають з суті управ-
ління і визначають її якість, набувають харак-
теру вимог. Вимоги, що висуваються до сис-
теми управління в основному витікають з вимог 
до управління тому, що процес управління 
силами та засобами реалізується через функ-
ціонування системи управління.

Слід зазначити, що організація і здійснення 
взаємодії – важлива складова частина діяль-
ності керівника органу управління, що вимагає 
від нього прогнозного передбачення розвитку 
надзвичайної ситуації, уміння ефективно вико-
ристовувати можливості сил і засобів цивіль-
ного захисту в складних умовах, тісно пов’язу-

вати їх дії між собою для того, щоб спільними 
і узгодженими зусиллями успішно виконати 
завдання.

Основи взаємодії закладаються в рішенні 
керівника на виконання завдання. При цьому 
найважливіше в організації взаємодії – намі-
тити конкретні шляхи реалізації поставлених 
завдань з урахуванням можливих змін обста-
новки, різних варіантів спільних дій підрозділів 
і розвитку надзвичайної ситуації.

Важливо зазначити, що організація взаємо-
дії здійснюється не лише при підготовці, але і 
в ході виконання завдання, якщо внаслідок 
різких змін обстановки раніше встановлений 
порядок взаємодії не відповідає кінцевій меті 
дій. Взаємодія під час виконання завдань має 
безперервно підтримуватися, а в разі пору-
шення – негайно відновлюватися.

Вважаємо, що основою взаємодії є 
узгодженість дій усіх підрозділів, що залу-
чаються до ліквідації надзвичайної ситуації. 
Узгодження зусиль усіх сил і засобів здійсню-
ється за завданнями, напрямами, районами, 
часом і способами виконання тих часткових 
завдань, що ставляться підрозділам.

Ключовим питанням щодо організації і 
здійснення взаємодії є її інформаційне забез-
печення. При цьому на ефективність організа-
ції взаємодії суттєво впливає достовірність та 
адекватність інформації, що подається керів-
нику. Адже недостовірна та неадекватна обста-
новці в районі надзвичайної ситуації інформація 
може призвести до прийняття хибного рішення. 
У цьому випадку керівнику органу управління 
доцільно отримувати достовірну та адек-
ватну інформацію в реальному масштабі часу.

Таким чином, можна стверджувати, що 
основні завдання, які вирішуються системою 
управління, визначаються добовим циклом 
управління і охоплюють достатньо широкий 
обсяг заходів. Але в найбільш загальному 
вигляді добовий цикл управління під час реа-
гування на надзвичайну ситуацію, з точки зору 
дослідження інформаційного процесу, доцільно 
умовно поділити на послідовні і взаємопов’я-
зані етапи. Алгоритм інформаційного забезпе-
чення процесу управління наведено на рис. 1.

Алгоритм інформаційного забезпечення 
процесу управління включає певні взаємно-
пов’язані блоки, прямий та зворотний зв’язки 
між ними. 

За вказаним алгоритмом керівником органу 
управління виконуються певні заходи, що вза-
ємопов’язані прямим та зворотнім зв’язками.

Збір, обробка та подання інформації керів-
нику органу управління (блок 1) здійснюється 
відповідним інформаційно-аналітичним під-
розділом органу управління, який відпові-
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дає за моніторинг обстановки, виявлення 
загрози та забезпечення своєчасного реа-
гування на виникнення надзвичайної ситуа-
ції. Отримавши інформацію про загрозу або 
виникнення надзвичайної ситуації керівник 
підрозділу, що здійснює інформаційно-ана-
літичну підтримку прийняття управлінського 
рішення на застосування сил і засобів щодо 
ліквідації надзвичайної ситуації, організо-
вує проведення заходів щодо збору, обробки 
первинної інформації та її подання керівнику 
органу управління. 

Керівник органу управління приймає 
рішення на ліквідацію надзвичайної ситуа-
ції на основі отриманої інформації (блок 2), 
при цьому важливо, щоб інформація була 
достовірною і адекватною. Достовірність 
інформації є її властивістю, що визначає сту-
пінь об’єктивного, точного відображення подій, 
фактів, що мали місце в районі виникнення 
надзвичайної ситуації. Також обгрунтованість 
прийнятого рішення керівником органу управ-
ління залежить від того, наскільки інформація 
про надзвичайну ситуацію адекватна реаль-
ному стану ситуації в районі надзвичайної 
ситуації, тобто, адекватність характеризує 
якість інформації.

За результатом прийнятого рішення керів-
ник ставить завдання та доводить основні 
питання взаємодії керівникам підпорядкова-
них органів управління (блок 3). При цьому 
він визначає, за якими етапами, завданнями 
взаємодіють залучені до ліквідації надзвичай-
ної ситуації підпорядковані органи управління. 
Даний захід доводиться у формі чіткої, усім 
зрозумілої інформації.

Важливим етапом управлінського про-
цесу є організація взаємодії між органами 
управління та підрозділами під час виконання 
завдань (блок 4). Керівник застосовує певні 
методи організації взаємодії, що залежить від 
його досвіду, рівня професійної підготовки та 
наявності часу.

Заключним етапом управлінського про-
цесу є контроль виконання завдань та підтри-
мання взаємодії (блок 5). При цьому важливо 
під час виконання завдань на основі отрима-
ної достовірної і адекватної інформації під-
тримувати взаємодію між підпорядкованими 
органами управління та підрозділами, а в разі 
її порушення вжити заходи щодо відновлення 
взаємодії. Циклічність та безперервність 
управлінського процесу забезпечується наяв-
ністю зворотного зв’язку між блоками. 

Керівник органу управління через підроз-
діл, що здійснює інформаційно-аналітичне 
забезпечення виконання заходів з ліквідації 
надзвичайної ситуації, відслідковує резуль-
тати виконання завдань та можливі зміни 
обстановки в районі надзвичайної ситуації 
(блок 5). У разі різких змін в обстановці керів-
ник на основі отриманої, обробленої інформа-
ції (блок 1, зворотний зв’язок), уточнює або 
приймає нове рішення (блок 2) доводить уточ-
нені або нові завдання до керівників підпоряд-
кованих органів управління (блок 3), уточнює 
питання взаємодії між органами управління 
та підрозділами (блок 4), здійснює контроль 
виконання завдань, підтримання та віднов-
лення взаємодії (блок 5).

Таким чином, інформаційне забезпе-
чення організації взаємодії охоплює процес 

Рис. 1. Алгоритм інформаційного забезпечення процесу управління  
(розроблено авторами) 

Збір, обробка та 
подання інформації 

керівнику органу 
управління

Прийняття рішення 
на основі отриманої 

інформації

Доведення завдань 
та основих питань 

взаємодії 
до виконавців 

Організація взаємодії 
між органами 
управління та 
підрозділами

Контроль виконання 
завдань, підтримання 

та відновлення 
взаємодії

       – прямий з’язок
            – зворотній зв’язок

1 2

45

3



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

34 Випуск 17. 2020

надходження, перетворення, зберігання та 
передавання інформації керівнику органу 
управління. При цьому важливим питанням 
організації інформаційного забезпечення є 
використання технічних засобів управління 
для постачання необхідної інформації від-
повідним органам управління з метою орга-
нізації, по-перше, безперервного процесу 
збирання, опрацювання, зберігання й пошуку 
інформації, а також подання її на різні рівні 
управління; по-друге, достовірності й адекват-
ності інформації.

Взаємодія організовується за етапами 
виконання часткових завдань. При цьому керів-
ник деталізує в необхідному ступені ті головні 
питання взаємних дій підрозділів, які доведено 
при постановці завдань, конкретизує поря-
док підтримки взаємодії і відновлення її в ході 
ліквідації надзвичайної ситуації, доводить 
сигнали оповіщення, управління і взаємодії.

В умовах обмеженого часу керівник орга-
нізовує взаємодію зазвичай методом віддачі 
необхідних вказівок, в яких погоджує їх зусилля 
за найбільш вірогідними сценаріями розвитку 
надзвичайної ситуації.

За наявності достатнього часу може 
застосовуватися метод розіграшу основних 
сценаріїв можливого розвитку надзвичай-
ної ситуації із заслуховуванням доповідей 
керівників підпорядкованих ланок управління 
про використання наявних у них сил і засобів 
за можливими сценаріями розвитку надзви-
чайної ситуації. Питання взаємодії відпрацьо-
вуються з урахуванням найбільш ймовірної 
послідовності розвитку надзвичайної ситуації і 
тих ускладнень, що можуть виникнути. 

Відпрацювання питань узгодженого 
застосування сил і засобів в кожному з епізо-
дів, що розглядаються, починається, як пра-
вило, з тих підрозділів, в інтересах яких здійс-
нюється взаємодія.

До роботи з організації взаємодії залуча-
ються керівники підпорядкованих і доданих 
підрозділів, основні посадові особи штабу з 
ліквідації надзвичайної ситуації, представники 
служб та інших структур, а також керівник під-
розділу, що здійснює інформаційне забезпе-
чення процесу управління в цілому і організації 
взаємодії зокрема. 

За результатами спільної роботи має бути 
досягнуте єдине розуміння керівниками усіх 
ланок управління мети дій, завдань і способів їх 
виконання за ймовірними варіантами розвитку 
надзвичайної ситуації, а також чітке знання 
сигналів оповіщення, управління та взаємодії. 

Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації за вказівкою керівника детально роз-
робляє питання взаємодії, узгоджує необ-

хідні питання з підрозділами, що залучаються 
до виконання завдань, погоджує роботу орга-
нів управління, доводить до підпорядкованих 
структур встановлені сигнали, організовує 
зв’язок між ними. Питання взаємодії відобра-
жаються у відповідних керівних та плануючих 
документах.

Взаємодія підтримується усіма керівни-
ками підрозділів, які залучаються до виконання 
завдань. Для цього вони повинні не лише розу-
міти мету дій, завдання і способи їх виконання, 
але і постійно знати обстановку, мати між собою 
надійний зв’язок і систематично обмінюва-
тися необхідною інформацією. Тому інфор-
маційне забезпечення організації взаємодії 
відіграє важливу роль у системі управління.

Для своєчасного відновлення порушеної 
взаємодії необхідно здійснювати контроль 
щодо дотримання підрозділами установле-
ного порядку взаємодії, з’ясовувати і усувати 
причини її порушення. У подальшому керівник 
у короткі терміни визначає заходи, що дозво-
ляють відновити взаємодію шляхом уточнення 
порядку спільних дій.

З метою оволодіння майстерністю органі-
зації і здійснення спільних узгоджених дій під-
розділів вважаємо за необхідне удосконалити 
систему підготовки керівного складу щодо 
організації системи управління та організа-
ції взаємодії, а також проваджувати наукові 
дослідження із зазначеної проблематики. 

Висновки. Отже, на ефективність функціо-
нування системи управління єдиної державної 
системи цивільного захисту у надзвичайних 
ситуаціях суттєво впливає організація взаємо-
дії між органами управління та підрозділами, 
а також стан її інформаційного забезпечення. 

У роботі запропоновано алгоритм інфор-
маційного забезпечення процесу управ-
ління, що включає певні взаємнопов’язані 
блоки, прямий та зворотний зв’язки між ними. 
Використання вказаного алгоритму дозво-
ляє керівнику органу управління організу-
вати систему управління, виконувати заходи 
з ліквідації надзвичайної ситуації в логічній 
послідовності у визначені терміни. При цьому 
за запропонованим алгоритмом керівник 
органу управління на основі отриманої, обро-
бленої достовірної та адекватної інформації 
виконує управлінські заходи в цілому і органі-
зовує та підтримує взаємодію зокрема.

Для покращення організації взаємодії між 
органами державного управління у надзви-
чайних ситуаціях та її інформаційного забез-
печення пропонуються рекомендації, а саме:

 – застосовувати запропонований алгоритм 
інформаційного забезпечення процесу управ-
ління;
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 – проводити з органами управління 
штабні тренування за можливими сценаріями 
виникнення надзвичайних ситуацій, на яких 
відпрацьовувати окремим питанням органі-
зацію взаємодії між органами управління та 
підрозділами, зокрема між різними міністер-
ствами і відомствами;

 – розробити методичні рекомендації 
щодо організації взаємодії під час виконання 
завдань органами управління та силами 
цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях, 
що передбачають застосування різних мето-
дів організації взаємодії, в залежності від 
ситуації, та впроваджувати зазначені питання 
в освітній процес;

 – здійснити узагальнення та поширення 
досвіду, зокрема зарубіжного, щодо організа-
ції взаємодії у надзвичайних ситуаціях;

 – забезпечити органи управління аналі-
тиками, які спроможні до пошуку, отримання 
і переробки в короткі терміни первинної 
інформації, узагальнення, аналізу, розподілу  
між ланками управління та персоналом, 
надання керівництву достовірної та адек-
ватної інформації, необхідної для прийняття 
управлінських рішень;

 – підвищити достовірність та адекватність 
інформації про надзвичайну ситуацію за раху-
нок отримання з декількох джерел та забез-
печити  підтвердження її змісту протягом пев-
ного відрізку часу; 

 – оснастити органи державного управління 
новітніми засобами зв’язку та передачі даних;

 – створити єдине інформаційне поле між 
органами державного управління різних мініс-
терств та відомств під час організації й під-
тримання взаємодії за рахунок досягнення 
сумісності в роботі засобів зв’язку, обробки та 
передачі даних.

Вважаємо, що завдяки провадженню 
зазначених заходів можна очікувати вдоскона-
лення інформаційного забезпечення процесу 
управління та організації взаємодії між орга-
нами управління та підрозділами в надзви-
чайних ситуаціях. 

Подальші перспективи наукових дослі-
джень вбачаються в науковому обгрунтуванні 
методів організації взаємодії та їх провадженні 

в практичну діяльність органів управління та 
підрозділів цивільного захисту. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Звіт про основні результати діяльності 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
у 2019 році. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/
app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-dsns.pdf 
(дата звернення: 26.03.2020).

2. Про схвалення Стратегії реформування сис-
теми ДСНС України: розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 25.01.2017 № 61-р // База 
даних «Законодавство України» / ВР України. URL :  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80 
(дата звернення: 26.03.2020).

3. Шостак Л.Й. Організація взаємодії центральних 
та місцевих органів виконавчої влади при ліквідації 
медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. 
Науковий вісник Академії муніципального управ-
ління: зб. наук. праць. Серія «Управління». 2012. 
Вип. 2. С. 324–332.

4. Кулєшов М.М. Удосконалення системи взаємо-
дії під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
Проблеми надзвичайних ситуацій: зб. наук. праць. 
2008. Вип. 8. С. 103–108.

5. Гончарук Н.Т., Прокопенко Л.Л. Взаємодія орга-
нів державної влади та органів місцевого самовря-
дування: правові та функціональні аспекти. Теорія 
та практика державного управління. 2011. Вип. 1. 
С. 321–329. 

6. Чемерис О.М. Теоретико-правові засади взає-
модії органів влади і громадськості при формуванні 
та реалізації державної політики. Ефективність 
державного управління: зб. наук. праць. 2015.  
Вип. 42. С. 39–51. 

7. Волянський П.Б. Принципи взаємодії сил 
цивільного захисту в міжнародних гуманітарних 
операціях з ліквідації медико-санітарних наслід-
ків надзвичайних ситуацій. Державне управління: 
удосконалення та розвиток: електрон. наук. фах. 
вид. / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т. 2013. 
№ 3. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=588 
(дата звернення: 26.03.2020).

8. Неклонський І.М. Результати наукових дослі-
джень взаємодії Національної гвардії України 
з Державною службою України з надзвичайних ситу-
ацій під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-
цій. Честь і закон: наук. журн. 2015. № 1. С. 24–34.

9. Елементи дослідження складних систем вій-
ськового призначення / О.М. Загорка та ін. НАОУ. 
Київ, 2005. 100 с.

10. Барабаш Ю.Л. Основи теорії оцінювання 
ефективності складних систем : навч. посіб. / НАОУ. 
Київ, 1999. 39 с. 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

36 Випуск 17. 2020

Постановка проблеми. Питання дер-
жавного регулювання інвестиційної діяльно-
сті в сільському господарстві є ключовими 
в реалізації національних інтересів України. 
Для держави дана зацікавленість пов’язана 
із забезпеченням стійкого економічного 
розвитку, захистом національних інтересів, 
можливістю підвищення рівня якості життя 
та добробуту населення тощо. Для господа-
рюючих суб’єктів дану зацікавленість можна 
пояснити можливістю розробки стратегії роз-
витку підприємства, залучення фінансових 
та інших ресурсів, зростанням фінансових 
результатів від діяльності.

Сільське господарство в Україні є страте-
гічно важливою галуззю. Успішний розвиток 
сільського господарства багато в чому зале-
жить від впровадження передових досягнень 
науково-технічного прогресу, високої органі-
зації праці, інтенсифікації виробництва. Криза, 
яка охопила всі галузі національної економіки, 
не оминула і сільськогосподарську галузь. 
Відповідно, в умовах, що склалися, слід забез-
печити надходження великих інвестицій в сіль-
ське господарство як із боку держави, так  
і з боку приватних інвесторів. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Актуальність цієї проблеми привертає 
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Констатовано, що сутність державного 
регулювання інвестиційної діяльності в сіль-
ському господарстві полягає у відповідному 
створенні умов реалізації і перерозподілу 
інвестиційних потоків та їх спрямування 
в найбільш привабливі об’єкти інвестицій-
ної діяльності. Отже, питання державного 
регулювання інвестиційної діяльності в сіль-
ському господарстві є ключовими в реалізації 
національних інтересів України. 
Окреслено основні принципи формування 
системи державного регулювання інвести-
ційної діяльності в сільському господарстві, 
серед яких виділено такі, як: підтримка еко-
номічного паритету між сільським господар-
ством та іншими галузями АПК; державний 
протекціонізм і захист сільськогосподар-
ських товаровиробників; збереження само-
стійності сільськогосподарських това-
ровиробників у здійсненні підприємницької 
діяльності; використання переважно еконо-
мічних методів у державному регулюванні; 
доступність державної підтримки для сіль-
ськогосподарських товаровиробників тощо.
Проаналізована наявна нормативна база 
щодо регулювання інноваційної діяльно-
сті в Україні та в сільському господар-
стві зокрема. Визначено основні суб’єкти 
інституційного забезпечення інвестицій-
ної діяльності. З’ясовано, що, незважаючи 
на розроблену ґрунтовну законодавчу базу 
щодо регулювання інвестиційної діяльно-
сті, не створено єдиної інституції, яка б 
комплексно займалася формуванням пози-
тивного інвестиційного іміджу та залучен-
ням вітчизняних та іноземних інвестицій 
на регіональному рівні. Із метою удоскона-
лення державного регулювання інвестицій-
ної діяльності в сільському господарстві 
запропоновано в регіонах створити спеці-
алізоване інвестиційне агентство, метою 
діяльності якого є фінансове, організаційне, 
маркетингове та інформаційне забезпе-
чення діяльності інвесторів. Організація 
роботи агентства сприятиме підвищенню 
ефективності інвестиційної діяльності 
в таких напрямах: складання рейтингу 
інвестиційної привабливості сільськогоспо-
дарських підприємств регіону; створення 
відповідних умов для реалізації інвестицій; 

можливість об’єктивного визначення вар-
тості інвестиційних ресурсів.
Ключові слова: державне регулювання, 
механізм, інвестиції. інвестиційна діяль-
ність, сільське господарство.

It is stated that the essence of state regulation of 
investment activity in agriculture is the appropri-
ate creation of conditions for the implementation 
and redistribution of investment flows and their 
direction to the most attractive objects of invest-
ment activity. Thus, the issues of state regulation 
of investment activity in agriculture are basic in 
the realization of national interests of Ukraine.
The basic principles of formation of the system 
of state regulation of investment activity in agri-
culture are outlined, among which are allocated: 
support of economic parity between agriculture 
and other branches of agrarian and industrial 
complex; state protectionism and protection 
of agricultural producers; preserving the inde-
pendence of agricultural producers in carrying 
out business activities; use of mainly economic 
methods in state regulation; availability of state 
support for agricultural producers, etc.
The existing regulatory framework for the regu-
lation of innovation in Ukraine and in agriculture 
in particular is analyzed. The main subjects of 
institutional support of investment activity are 
identified. It was found that despite the devel-
oped thorough legal framework for the regulation 
of investment activities, there is no certain institu-
tion that would comprehensively deal with the for-
mation of a positive investment image and attract 
domestic and foreign investment at the regional 
level. In order to improve the state regulation of 
investment activities in agriculture, it is proposed 
to create a specialized investment agency in the 
regions, the purpose of which is financial, orga-
nizational, marketing and information support of 
investors. The organization of the agency's work 
will help increase the efficiency of investment 
activities in the following areas: compiling a rat-
ing of investment attractiveness of agricultural 
enterprises in the region; creating appropriate 
conditions for investment; the ability to objectively 
determine the value of investment resources.
Key words: state regulation, mechanism, invest-
ment, investment activity, agriculture.
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увагу багатьох вітчизняних та іноземних вчених. 
Більшість праць присвячено аналізу сучасного 
стану державного регулювання інвестиційної 
діяльності, дослідженню іноземного досвіду 
щодо активізації залучення приватного капі-
талу для здійснення інвестиційної діяльності. 
В Україні дослідженням державного регулю-
вання інвестиційної діяльності присвячували 
праці такі науковці, як: О. Амоша, А. Гальчин- 
ський, В. Геєць, Б. Данилишин, О. Дацій, 
М. Латинін, Т. Майорова, Л. Федулова та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Ураховуючи численні 
практичні та методичні розробки щодо дер-
жавного регулювання інвестиційної діяльно-
сті, потребують детального вивчення особли-
вості державного регулювання інвестиційної 
діяльності в сільському господарстві та, від-
повідно, побудови такої інвестиційної моделі, 
яка б приваблювала інвестиційні ресурси 
в дану галузь.

Мета статті – провести аналіз наявної нор-
мативної бази державного регулювання інвес-
тиційної діяльності, в тому числі в сільському 
господарстві, та визначити шляхи вдоскона-
лення механізму держаного регулювання.

Виклад основного матеріалу. Сутність 
державного регулювання інвестиційної 
діяльності в сільському господарстві поля-
гає у відповідному створенні умов реалізації 
і перерозподілу інвестиційних потоків та їх 
спрямування в найбільш привабливі об’єкти 
інвестиційної діяльності. Інвестиції мають 
бути в першу чергу спрямовані в ті сфери 
виробництва, які мають у своєму розпоря-
дженні високі технології і мають конкурентні 
переваги на світових ринках. Це так звані 
«точки зростання», які дозволяють підвищити 
ефективність інвестицій, створити зростаю-
чий інвестиційний попит із одночасним онов-
ленням основного капіталу. Тоді реалізується 
кумулятивний ефект інвестування: ефективне 
функціонування новостворених виробничих 
потужностей; залучення додаткових фінансо-
вих джерел для нових інвестицій; формування 
додаткових доходів, за рахунок яких можна 
збільшити споживання населення.

Державне регулювання інвестицій-
ними процесами спирається, перш за все, 
на законодавчу і нормативну базу. Нормативно-
правове забезпечення включає в себе сукуп-
ність нормативно-правових актів, необхідних 
і достатніх для реалізації інвестиційної полі-
тики. Правове регулювання інвестиційної 
діяльності здійснюється, по-перше, загальним 
законодавством і, по-друге, спеціальним інвес-
тиційним законодавством, що регулює порядок 
залучення вітчизняних та іноземних інвестицій.

Пряме державне регулювання передба-
чає безпосередню участь держави у розробці 
та фінансуванні інвестиційних цільових про-
грам і проектів, надає безпосередню фінан-
сову підтримку сільським товаровиробникам. 
Непряме регулювання включає: систему піль-
гового оподаткування, методи нарахування 
амортизаційних відрахувань і механізм їх 
використання; методи переоцінки основних 
засобів відповідно до темпів інфляції. 

Слід відмітити, що в Україні розроблена 
ґрунтовна законодавча база, яка регу-
лює проведення інвестиційно діяльності. 
Основним законодавчим актом, що визначає 
правові, економічні та соціальні умови інвес-
тиційної діяльності, є Закон України «Про 
інвестиційну діяльність». Положення даного 
Закону поширюються на всі види інвести-
ційних відносин, які виникають на території 
України. Згідно з п. 11 Закону України «Про 
інвестиційну діяльність» державне регулю-
вання інвестиційної діяльності здійснюється 
з метою реалізації економічної, науково-тех-
нічної і соціальної політики [6]. 

Закон України «Про захист іноземних інвес-
тицій на Україні» № 1540-ХІІ від 10.09.1991 
визначає правовий механізм захисту інозем-
них інвестицій в Україні та гарантії держави [9].

Закон України «Про режим іноземного 
інвестування» від 19.03.1996 № 93/96-ВР 
визначає особливості режиму іноземного 
інвестування на території України, виходячи 
із цілей, принципів і положень законодавства 
України. Визначає можливі форми іноземного 
інвестування та державні гарантії захисту іно-
земних інвестицій [10].

Указ Президента «Про план першочерго-
вих заходів у сфері інвестиційної діяльності» 
від 10.04.2006 р., № 300. Даним норматив-
ним документом визначено питання щодо 
прав власності, охорони прав інтелектуаль-
ної власності, землекористування, усунення 
адміністративних перешкод здійснення 
інвестиційної діяльності, визначено спеці-
альні режими стимулювання інвестиційної 
діяльності, особливості здійснюваної подат-
кової політики щодо питань проведення 
інвестиційної діяльності. Окремо визначено 
питання щодо здійснення інвестиційної 
діяльності в сільському господарстві та хар-
човій промисловості.

Закон України «Про підготовку та реалі-
зацію інвестиційних проектів за принципом 
«єдиного вікна» від 21.10.2010 р., № 2623-VI 
регулює правові та організаційні засади щодо 
відносин, пов’язаних із підготовкою та реалі-
зацією інвестиційних проектів за принципом 
«єдиного вікна» [8].
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Закон України «Про інститути спільного 
інвестування» від 05.07.2012 р., № 5080-VI, 
який спрямований на забезпечення залу-
чення та ефективного розміщення фінансо-
вих ресурсів інвесторів і визначає правові та 
організаційні основи створення, діяльності, 
припинення суб’єктів спільного інвестування, 
особливості управління активами зазначе-
них суб’єктів, встановлює вимоги до складу, 
структури та зберігання таких активів, осо-
бливості емісії, обігу, обліку та викупу цінних 
паперів інститутів спільного інвестування, 
а також порядок розкриття інформації про їх 
діяльність.

Із метою інвестування у сферу сільського 
господарства прийнято низку норматив-
но-правових актів, серед яких можна виділити 
нижче приведені. 

Програма розвитку інвестиційної та іннова-
ційної діяльності в Україні Визначає сільське 
господарство однією з базових галузей еконо-
міки із реалізації інвестиційних проектів.

Закон України «Про пріоритетність соціаль-
ного розвитку села та агропромислового комп-

лексу в народному господарстві», який визна-
чає можливість зміни державної інвестиційної 
політики з метою поліпшення соціально-е-
кономічного становища агропромислового 
комплексу. Також у ст. 2 даного Закону зазна-
чено, що пріоритетність розвитку соціальної 
сфери села та агропромислового комплексу 
забезпечується зміною структури інвестицій 
в народному господарстві, переорієнтацією 
промислового виробництва на їх потреби, 
зростанням обсягів капіталовкладень і матері-
ально-технічних ресурсів [7].

Стратегія розвитку аграрного сектору 
економіки на період до 2020 року, затв. 
Постановою КМУ № 806-р від 17.10.2013, 
визначає стратегічні цілі розвитку аграр-
ного сектору, серед яких – підвищення рівня 
інвестиційної привабливості галузей аграр-
ного сектору та фінансової безпеки сільсько-
господарських підприємств, а пріоритетними 
напрямами досягнення стратегічних цілей є 
пріоритетне фінансування інноваційно-інвес-
тиційних проектів на засадах державно-при-
ватного партнерства [3].

Рис. 1. Суб’єкти інституційного забезпечення інвестиційної діяльності  
(станом на травень 2020 року)

Президент України Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Національна інвестиційна Рада 
при Президентові України

Офіс із залучення та підтримки 
інвестицій при КМУ

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України

Обласні державні 
адміністрації Обласні ради

Агенції регіонального розвитку

Районні державні адміністрації Районні ради 

Міські, селищні, сільські ради
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Важливими принципами формування сис-
теми державного регулювання інвестиційної 
діяльності в сільському господарстві є:

1) підтримка економічного паритету між 
сільським господарством та іншими галузями 
АПК; 

2) державний протекціонізм і захист сіль-
ськогосподарських товаровиробників; 

3) збереження самостійності сільсько-
господарських товаровиробників у здійсненні 
підприємницької діяльності;

4) використання переважно економічних 
методів (фінансування, оподаткування, кре-
дитування, ціноутворення, страхування тощо) 
в системі державного регулювання; 

5) вплив на структуру і обсяги агропро-
мислового виробництва через регулювання 
аграрного ринку; 

6) доступність державної підтримки 
для сільськогосподарських товаровиробників.

Суб’єкти інституційного забезпечення інвес-
тиційної діяльності представлені на рисунку 1.

Суб’єктами інституційного забезпечення 
інвестиційної діяльності в Україні є Президент 
України, Представницькі органи України 
(Верховна Рада України, обласна, районні, 
сільські, селищні та міські ради), органи 
виконавчої влади (Кабінет Міністрів України,; 
окремі наукові, громадські та професійні уста-
нови, організації та проекти; господарюючі 
суб’єкти; суб'єкти інфраструктури; окремі 
організаційні форми [11]. 

Якщо на національному рівні вже існують 
інституції, які спеціалізуються на роботі з потен-
ційними інвесторами та залученням інвести-
цій, то на регіональному рівні вони відсутні. 

Розробка заходів державного впливу 
на інвестиційну діяльність у сільському госпо-
дарстві повинна враховувати специфічні риси, 
які властиві інвестиційним процесам кож-
ного регіону з тим, щоб забезпечити потреби 
виробництва в інвестиціях не тільки за раху-
нок розширення власних джерел та бюджет-
ного фінансування, а й за рахунок додаткового 
залучення коштів інвесторів. 

Згідно із законодавством України з 
2015 року в регіонах України з’явилася мож-
ливість створення агенцій регіонального 
розвитку. Основне завдання даних агенцій – 
спрямування регіональної економіки на шлях 
інноваційного розвитку. Створені агенції част-
ково виконують роль інституцій, які спеціалізу-
ються на пошуку інвесторів та залученні інвес-
тицій до регіонів. Основна проблема полягає 
в тому, що дані агенції хоча б і «де-юре» ство-
рені, але «де-факто» не функціонують. Така 
ситуація пов’язана з тим, що виникло нерозу-
міння значення та суті таких установ представ-

никами ОДА та облрад, конфлікти між ОДА та 
облрадами та небажання запуску повноцінної 
діяльності агенцій.

Із метою вдосконалення державного регу-
лювання інвестиційної діяльності в сільському 
господарстві пропонуємо в регіонах створення 
спеціалізованого інвестиційного агентства, 
метою діяльності якого є фінансове, організа-
ційне, маркетингове та інформаційне забез-
печення діяльності інвесторів. Основними 
завданнями діяльності агентства є:

1) залучення прямих інвестицій, у тому 
числі іноземних, в економіку агропромисло-
вого комплексу регіону шляхом інформування 
інвесторів про інвестиційні проекти та конку-
рентні переваги АПК, створення позитивного 
інвестиційного іміджу регіону; 

2) сприяння удосконаленню інвестицій-
ної діяльності в агропромисловому комплексі 
шляхом надання інвесторам фахових послуг 
у сфері реалізації інвестиційних проектів; 

3) удосконалення інвестиційної діяльності 
в АПК шляхом розробки основних принципів її 
формування та методів реалізації;

4) допомога діючим інвесторам, у тому 
числі іноземним, із повним супроводом інвес-
тиційної діяльності на території регіону; 

5) привернення уваги іноземних інвесторів 
до можливості отримання спеціальних подат-
кових режимів, пільгових митних тарифів та 
інших преференцій;

6) безпосередній супровід і впровадження 
нових інвестиційних технологій не тільки з боку 
інвестора, а і з боку сільськогосподарського 
товаровиробника як основного об’єкта інвес-
тицій.

Вважаємо, що організація роботи агентства 
буде сприяти підвищенню ефективності інвес-
тиційної діяльності в таких напрямах: 

1) складання рейтингу інвестиційної прива-
бливості сільськогосподарських підприємств 
регіону, що, у свою чергу, дозволить потенцій-
ним інвесторам об’єктивно оцінити всі ризики, 
а реципієнту інвестицій – залучати їх за більш 
справедливою вартістю;

2) створення умов для реалізації інвестицій, 
що сприятиме розвитку інвестиційного плану-
вання; 

3) можливість об’єктивного визначення 
вартості інвестиційних ресурсів, що дозволить 
врівноважити такі поняття, як ризик інвес-
тицій та їхня прибутковість, що сприятиме 
притоку інвестицій на основі державно-при-
ватного партнерства.

Висновки. Отже, вдосконалення держав-
ного регулювання інвестиційної діяльності 
в сільськогосподарській діяльності є важли-
вою проблемою, вирішення якої зумовлює 
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ефективне використання інвестиційних ресур-
сів, стійкий і динамічний розвиток аграрної 
галузі держави та регіону зокрема. 

Формування на регіональному рівні дер-
жавної політики з урахуванням специфіки 
регіону дозволить сформувати максимально 
сприятливі умови для залучення та реалізації 
інвестицій. 
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Постановка проблеми. На початку нового 
тисячоліття, а особливо в умовах постійної 
невизначеності, волатильності та кризових 
явищ, які все частіше є наслідками розвитку 
сучасних технологій, людство все чіткіше усві-
домлює потребу в новій економічній моделі 
розбудови, яка б взяла до уваги фактори світо-
вої екодинаміки і соціально-економічного про-
гресу. Досвід показує, що неможливо досяг-
нути будь-якої економічної і соціоекологічної 
цілі за рахунок іншої. Суспільний розвиток 
досягається, якщо періодично оновлюється 

реалізована модель економічного прогресу. 
Перехід суспільства до сталої економічної 
розбудови передбачає, що буде побудована 
абсолютно нова модель економічного роз-
витку, базисом якої стане здорове довкілля. У 
моделі, як у важливому інструменті наукового 
пізнання, міститься відображення умовно 
спрощеного образу побудови суспільства 
згідно з поставленою ним метою.

Виділення невирішених частин загаль-
ної проблеми. Для забезпечення сталого 
розвитку суспільства, навіть в кризові часи, 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ  
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ
WAYS FOR IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN EMPLOYMENT  
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE LABOR MARKET DEVELOPMENT
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У статті з’ясовані шляхи реалізації держав-
ної політики у сфері зайнятості в контек-
сті забезпечення сталого розвитку ринку 
праці. Турбулентне та невизначене сього-
дення актуалізувало саму сутність ста-
лого розвитку, ще більше зосередило увагу 
на паритеті між задоволенням сучасних 
потреб людства і забезпеченням інтере-
сів майбутніх поколінь, особливо в контек-
сті самого існування безпечного довкілля. 
З’ясовано, що структурно-інвестиційний 
напрямок регулювання зайнятості в Укра-
їні базується на двох складових частинах: 
по-перше – ринковому саморегулюванні 
розвитку ринку робочих місць, по-друге – 
державному впливі на рівень зайнятості 
населення, що передбачає довгострокову 
і короткострокову стратегії. Проте такі 
кризові явища, як падіння ВВП, безробіття, 
повернення значної кількості заробітчан 
з-за кордону, спричинені введенням каран-
тину в більшості країн світу та в Україні, 
через пандемію коронавірусу значно збіль-
шується роль держави, що вимагає від 
владних інституцій чітких, цілеспрямова-
них та рішучих кроків не стільки в якості 
допомоги, скільки в напрямку стимулю-
вання. Запропоновано шляхи удоскона-
лення зайнятості, серед яких: тимчасове 
зниження податкового навантаження, роз-
ширення соціальних пакетів, перерозподіл 
робочої сили в рамках державної структури 
зайнятості згідно зі структурними змінами 
в економічній системі країни; введення до 
структури гнучкої системи зі стимулами і 
соціальними засобами з переходом на відда-
лену роботу; формування кадрів для забез-
печення ефективної структури зайнятості 
закладів, центрів, організацій профпідго-
товки безробітних, підпорядкованих службі 
зайнятості. Доведено, що завдяки виваже-
ній таргетованій державній політиці та 
державним гарантіям у питаннях зайня-
тості може бути досягнена ефективна 
та продуктивна зайнятість, адже саме за 
допомогою неї кожен громадянин має змогу 
завдяки праці забезпечити собі і власній 
сім’ї гідний рівень життя, що безпосеред-
ньо впливає на ефективність суспільного 
виробництва, подолання економічної кризи.

Ключові слова: зайнятість, ринок праці, 
партнерство, співпраця, міжсекторне соці-
альне партнерство, людський потенціал, 
підприємницькі мережі, сталий розвиток.

The article explains the ways of implementing 
the state employment policy in the context of 
ensuring the sustainable development of the 
labor market. The modern fast-moving world has 
updated the essence of the permanent devel-
opment, it more focuses on parity between the 
pleasures of the modern needs of humanity and 
the interests of future generations, especially it 
applies the existence of a safe environment. It 
was found that structural the investment direction 
of employment regulation in Ukraine is based on 
two components: first - market self-regulation of 
the employment market development, and sec-
ondly – state influence on the employment level 
of the population and provides for a long-term 
and short-term strategy.
However, crisis phenomena such as GDP fall-
ing, unemployment, the return of a significant 
number of workers from abroad, caused by the 
quarantine procedures in most countries and in 
Ukraine, due to COVID 19 significantly increases 
state influence and requires clear, focused and 
decisive steps. Ways to improve employment are 
proposed: temporary reduction of the tax burden, 
expansion of social packages, redistribution of 
labor within the state structure of employment in 
accordance with structural changes in the eco-
nomic system of the country; introduction to the 
structure of a flexible system with incentives and 
social resources with the transition to remote 
work; formation of personnel to ensure an effec-
tive structure of employment of institutions, cen-
ters, organizations of vocational training of the 
unemployed, subordinated to the employment 
service. It is proved that thanks to the targeted 
state policy and state guarantees in employment 
issues effective and productive employment can 
be achieved, because it is through it that every 
citizen is able to provide themselves and their 
families with a decent standard of living, which 
directly affects the efficiency of society produc-
tion, overcoming the economic crisis. 
Key words: employment, labor market, partner-
ship, cooperation, cross-sector social partner-
ship, human potential, entrepreneurial networks, 
sustainable development.
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необхідні важливі умови: державна спромож-
ність та влада, яка знає, що робить і здатна 
робити правильний вибір, чіткі покрокові комп-
лексні дорожні карти, якісна законодавча база, 
потрібні послідовні дії всіх учасників ринкових 
відносин всередині країни, виховання довіри 
до влади шляхом відкритого довірчого діалогу, 
потрібен і час для втілення в реальність про-
грамних цілей, однак змоделювати таке сус-
пільство, використовуючи методологію аналізу 
економічних моделей, можна вже зараз із пев-
ними оптимістичними поглядами. Визначення 
напрямів та шляхів покращення дієвості регу-
лювання державної політики у сфері зайня-
тості лягло в основу даної наукової статті.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблемами зайнятості та ринку 
праці займалися такі науковці, як: Гаман Н.О., 
Діденко Н.Г., Захарова О.В., Іванісов О.В., 
Карпінський Б.А., Качан Є.П., Шушпанов Д.Г., 
Маршавін Ю.М., Морозова Н. та інші.

Мета статті – з’ясувати шляхи реалізації 
державної політики у сфері зайнятості в контек-
сті забезпечення сталого розвитку ринку праці.

Виклад основного матеріалу. Концепція 
сталого розвитку, яку багато хто схильний 
вважати найперспективнішою глобальною 
концепцією майбутнього розвитку, що має 
ввібрати в себе новітні наукові та суспільні 
досягнення і витіснити фрагментарні ідеології, 
передбачає, зокрема, оперативне моделю-
вання можливих напрямів розвитку, побудову 
достатньо точних прогнозів з метою вибору 
найкращого варіанта. Водночас фундамен-
тальною умовою глобального розвитку є 
забезпечення рівноваги та гармонії з довкіл-
лям, що набуває особливого значення в умо-
вах кризового становища майже всього світу 
та України зокрема [5].

Структурно-інвестиційний напрямок регу-
лювання зайнятості в Україні базується на двох 
складових частинах: по-перше – ринковому 
саморегулюванні розвитку ринку робочих 
місць, по-друге – державному впливі на рівень 
зайнятості населення та передбачає довго-
строкову і короткострокову стратегії [1]:

1. Перша стратегія спрямована на стимулю-
вання створення робочих місць через активі-
зацію інвестиційного процесу, де участь рин-
кових механізмів та участь держави базуються 
на залученні інвестицій, кредитному регу-
люванні, приватизації великих підприємств, 
пошуку стратегічного інвестора, прямій дер-
жавній підтримці пріоритетних галузей, поліп-
шенні загального інвестиційного клімату, залу-
чення міжнародної фінансової допомоги.

2. Короткострокова стратегія передба-
чає стимулювання створення робочих місць 

через розвиток малого бізнесу, зайнятість 
у домогосподарствах та інших формах само-
зайнятості, що є ефективним і оперативним 
заходом в умовах відсутності великих інвести-
цій у реальний сектор економіки, а карантинні 
реалії потребують надання державної фінан-
сової допомоги найбільш вразливим верствам 
населення для зниження соціальної напруги 
та стимулювання попиту. Розвиток цього 
напряму економічного стимулювання робо-
чих місць із урахуванням поведінкової страте-
гії дозволяє у відносно короткий термін зняти 
напругу на ринку праці. З іншого боку, можли-
вості малого бізнесу, домогосподарств погли-
нути значну кількість безробітних обмежені.

На фоні карантинних заходів спостеріга-
ються інфляційні процеси до 7%, падіння рівня 
інвестицій до 14,8%, дефіцит бюджету скла-
дає 5,6% ВВП, що безпосередньо впливає 
на зайнятість і стан ринку праці країни, а також 
спостерігається тенденція збереження до кінця 
2020 року, про що вказує уряд України [2].

Також спостерігаємо таке:
1) відбуваються зміни в поведінці людей,  

у співвідношенні пропозиції і попиту через хвилю 
закриттів та повних чи часткових зупинок 
у роботі підприємств, звільнень, що призво-
дить до дефіциту попиту, можливого зростання 
тіньової економіки;

2) заходи уряду для підтримки економіки 
тільки компенсують падіння попиту завдяки 
соціальному дистанціюванню;

3) змінюється напрям інвестицій у сферах 
охорони здоров’я, комунальних послуг, освіти, 
безпеки, сільського господарства, IT, в органі-
заціях віддаленої роботи, автоматизації, робо-
тизації;

4) ріст безробіття до рівня 9,4% у 2020 році 
додатково спричинений поверненням мігран-
тів, і, як наслідок, надлишок робочої сили при-
зведе до збільшення конкурентності, а отже, 
до зменшення рівня заробітної плати;

5) маємо масштабні скорочення працівни-
ків у сферах розваг, готельному і туристичному 
бізнесах, операціях із нерухомістю, ремонт-
них, фінансових та страхових послугах; руй-
нуються транспортно-логістичні ланцюги, сут-
тєво знижується промислове виробництво, 
страждає майже весь ритейл, як продуктовий, 
так і легка промисловість;

6) уряд здійснив зміни статей держбюджета, 
значно скоротивши кошти, призначені для під-
тримки малого та середнього бізнесу, в той же 
час наприкінці січня 2020 року Фонд загально-
обов’язкового державного соціального страху-
вання України на випадок безробіття збільшив 
на 500 мільйонів гривень видатки на активні 
програми сприяння зайнятості [13];
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7) існує «дефіцит зовнішнього фінансування 
та звуження можливостей доступу до між-
народних ринків капіталів (зовнішні ризики) 
та значне зростання дефіциту державного 
бюджету та касових розривів у Пенсійному 
Фонді України, інших Фондах державного соці-
ального страхування (внутрішні ризики)» [2]. 

Державна служба зайнятості як голов-
ний суб’єкт пошуку робочих місць повинна 
ефективно протистояти викликам ринку 
праці, запроваджувати ефективні технології 
надання послуг, забезпечувати розширення 
їх змісту, проявляти гнучкість в управлінських 
та організаційних підходах щодо сприяння 
зайнятості. Служба – один із найважливіших 
гравців в умовах кризи, потребує в цьому 
відношенні конкретних дій у співпраці з міс-
цевими учасниками ринку праці – органами 
місцевого самоврядування, роботодавцями, 
профспілками, іншими громадськими об’єд-
наннями, оскільки створення громад, класте-
ризація регіонів змінює локальні ринки праці 
та виникає потреба в реорганізації кадро-
вого, фінансового, інфраструктурного забез-
печення відповідних служб [3].

Діяльність самої Державної служби зайня-
тості є іміджевим показником державної полі-
тики, адже незадоволеність якістю послуг 
призводить до небажання співпрацювати зі 
службою, зниження авторитету серед робо-
тодавців. Це актуалізує клієнтоорієнтованість 
Державної служби зайнятості на рекрутинго-
вих засадах з оперативним пошуком вакансій, 
індивідуальними програмами працевлашту-
вання, широким використанням IT-технологій.

Програмою Міжнародної організації праці 
(МОП) пропонується надання технічної під-
тримки Державній службі зайнятості для оцінки 
можливостей ратифікації та ефективного 
виконання Конвенції 1948 р. про організацію 
служби зайнятості (№ 88), Конвенції 1988 р. 
про сприяння зайнятості та захист від безро-
біття (№ 168), Конвенції 1990 р. про нічну працю 
(№ 171) та Конвенції 1997 р. про приватні 
агентства зайнятості (№ 181) [10].

МОП у своєму докладі пропонує і певні 
заходи для зменшення негативних наслідків 
від значного зниження рівня зайнятості [12]:

1) тимчасове зниження податкового наван-
таження, розширення соціальних виплат;

2) стимулювати перехід на віддалену роботу 
зі збереженням зайнятості, впровадження та 
активізація системи платних відпусток, широ-
кий доступ до послуг охорони здоров’я, з 
останнім є певні труднощі;

3) стимулювання економіки монетарними 
заходами та адресною підтримкою найбільш 
чутливих галузей. 

Розширення сервісних послуг служби 
зайнятості в пошуках роботи, надання повної 
та достовірної інформації про попит на робочу 
силу на ринку праці значною мірою залежить 
від розвитку комунікацій між учасниками ринку 
праці, суб’єктами господарювання, які нада-
ють послуги з посередництва у працевлаш-
туванні, представниками громадських орга-
нізацій. Наприклад, своєчасна інформація 
про вивільнення працівників дає можливість 
орієнтуватися на ідентифікацію проблеми 
зайнятості та проведення випереджувальних 
дій щодо пошуку вакансій [2].

Доречно запропонувати такі напрямки 
покращення дієвості регулювання державної 
політики у сфері рівня зайнятості:

– забезпечити рівні можливості для усіх гро-
мадян, незважаючи на національність, стать, 
вік, соціальний стан, політичні переконання і 
ставлення до релігії, у втіленні права добро-
вільно працювати і вільно обирати зайнятість;

– забезпечувати ефективну зайнятість, 
запобігати безробіттю, створювати нові робочі 
місця та умови для розвитку бізнесу;

– координувати діяльність у секторі зайня-
тості з рештою напрямів в економічній і соці-
альній політиці, базуючись на державній та 
регіональній (використовуючи засади та мож-
ливості кластеризації регіонів) програмах 
зайнятості, в режимі реального часу мобільно 
змінюючи та коригуючи ці програми;

– організувати співпрацю шляхом відкри-
того та довірчого діалогу між професійними 
спілками, асоціаціями підприємств, влас-
никами підприємств, установами, організа-
ціями або уповноваженими ними органами 
в тісній взаємодії з державними управлін-
ськими структурами щодо розробки, втілення 
та контролю за тим, як виконуються заходи із 
забезпечення зайнятості громадян;

– підтримувати міжнародну співпрацю, 
покликану вирішити проблеми зайнятості 
людей, використовуючи грантові програми 
підтримки бізнесу.

Для вдосконалення політики зайнято-
сті необхідна реформа політики доходів, 
яка регулюватиме роль податкової системи 
в напрямку формування ринкових механіз-
мів трудової мотивації, крім того, є необхід-
ність удосконалення фінансових механізмів 
управління зайнятістю, які б забезпечували 
соціальне страхування на випадок безробіття 
на достатньому рівні з розподілом тягаря фор-
мування відповідних коштів між усіма суб'єк-
тами ринку праці [6]. Для подолання безро-
біття важливо спрямувати вектор державної 
політики на економію видатків, надлишкових 
статей витрат державного сектору, адресну 
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допомогу, програми стимулювання бізнесу 
шляхом кредитних програм, зниження подат-
кового навантаження, надання інших податко-
вих преференцій.

Нові підходи в політиці зайнятості спрямо-
вані на підвищення гнучкості ринку праці, змен-
шення витрат на робочу силу, згортання соці-
альних програм при одночасному розширенні 
витрат на підготовку й перепідготовку кадрів, 
створення додаткових робочих місць, жор-
сткості умов видачі допомоги. Приймаються 
заходи для посилення ролі приватного сек-
тора у вирішенні проблем зайнятості, інших 
соціальних проблем; проводиться політика 
стримування зростання заробітної плати, 
зміни тривалості робочого тижня, широкого 
використання форм неповної зайнятості [4].

Практика показує, що державна підтримка і 
допомога найбільш потрібна працівникам ниж-
ньої та частково середньої ланки, адже саме 
ця категорія працівників передусім потрапила 
під хвилю масових звільнень. Професіонали 
та управлінці, як правило, потребують лише 
інформаційної підтримки про наявність вакант-
них посад та загальної ситуації на ринку праці, 
оскільки самі можуть знайти нову достойну 
роботу. Таким чином, серед можливих захо-
дів із боку держави щодо сприяння боротьбі 
з безробіттям в Україні можуть бути такі [3]:

1. Стимулювання роботодавців за допо-
могою пільгового оподаткування або креди-
тування. Пільгові умови оподаткування або 
державного кредитування в обмін на заборону 
звільнення персоналу могли б допомогти під-
приємствам частково подолати збитки. Проте 
такий захід ефективний тільки в умовах постій-
ного моніторингу і контролю.

2. Перенавчання звільнених працівників. 
Особливу увагу слід приділити галузі будів-
ництва, екологічного відновлення територій, 
туристичній сфері, переорієнтування компаній 
на проекти державного замовлення в комп-
лексі з перенавчанням робітничих професій 
може дозволити скоротити рівень безробіття.

3. Організація громадських робіт. Як свід-
чить практика, будівництво доріг та іншої соці-
ально важливої інфраструктури неодноразово 
допомагало уряду зменшити рівень безробіття 
в країні. Така праця не потребує високої квалі-
фікації від працівника та значних коштів на нав-
чання від держави, Україна потребує не тільки 
будівництва нових доріг, але й значних обсягів 
ремонту наявних.

4. Створення центрів розвитку підприємни-
цтва, сприяння розвитку малого та середнього 
бізнесу, впровадження краудфандингових 
платформ. Поряд із розвитком самозайнятості 
та вирішенням питань безробіття це сприятиме 

розширенню асортименту на ринку товарів та 
послуг, створенню конкурентного середовища, 
істотному поповненню місцевих бюджетів, 
створенню додаткових робочих місць, поліп-
шенню загальних параметрів інвестиційного 
клімату. У комплексі з матеріальною підтрим-
кою нових підприємців необхідно вдоскона-
лення нормативної бази із процедурних питань.

5. Сприяння розвитку фермерства, вироб-
ництва та реалізації сільськогосподарської 
продукції, туристичної галузі та ін. Стати 
частиною процесу з постачання продуктів хар-
чування в інші країни світу.

При системному підході до аналізу регулю-
вання ринку праці та при його вдосконаленні 
мають враховуватися плинність і мінливість 
властивостей компонентів регулюючої сис-
теми, постійні зміни в зовнішньому серед-
овищі, взаємодія елементів між собою та 
з іншими регуляторами економічної системи, 
окремих її підсистем тощо [7]. Водночас 
необхідне зосередження на резилентності, 
тобто здатності системи (державного меха-
нізму загалом) долати відхилення, зберігаючи 
базову функцію і структуру. 

Н. Морозовою визначено і теоретично 
обґрунтовано перспективні напрями держав-
ної політики щодо формування моделі дина-
мічної зайнятості з урахуванням специфіки 
сучасного сталого розвитку та доцільні межі 
адаптації законодавства України до міжнарод-
них норм у сфері зайнятості, а саме [8]:

– інституціональне оформлення порядку 
ефективного функціонування ринку праці, 
яке має включати перегляд чинного 
законодавства стосовно захисту зайнятості, 
а саме ухвалення низки допоміжних норма-
тивних документів, які б повністю регулювали 
питання соціально-трудових відносин зайня-
тості населення та спонукали до врегулю-
вання в законодавчому плані двох тенденцій: 
соціалізації і гуманізації праці;

– використання матричної моделі оціню-
вання трудового потенціалу у сфері зайнятості;

– запровадження системи гнучких форм 
зайнятості і режимів робочого часу;

– інституційне управління розвитком 
соціально-орієнтованого простору ринку 
через створення Центру планування людських 
ресурсів, роль якого в полягає в ранній діа-
гностиці, прогнозуванні та запобіганні майбут-
нім структурним дисбалансам між попитом і 
пропозицією робочої сили у сфері праці;

– формування системи заробітної плати 
за знаннями та компетенціями у сфері відно-
син зайнятості;

– використання системного підходу 
до управління зайнятістю на внутрішньому 
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ринку праці шляхом утворення відповідної 
сучасної інтегрованої структури – підрозділу з 
управління трудовими ресурсами, діяльність 
якого передбачатиме такі напрями: запрова-
дження сучасних кадрових методик і технологій 
з управління трудовими ресурсами, удоскона-
лення процедури відбору потенційних праців-
ників, створення ефективних стимулів для тру-
дової віддачі персоналу, кар’єрне зростання 
перспективної молоді, розвиток персоналу, 
соціальне партнерство та регулювання відно-
син зайнятості, безпека здоров’я, створення 
сприятливих умов праці, дослідження людських 
відносин (корпоративна культура та організа-
ційний клімат), формування позитивного іміджу 
українського ринку праці.

Пріоритетним напрямком удосконалення 
державного управління зайнятістю населення 
є глибокий аналіз стану зайнятості, який має 
розглядатися не тільки як соціальний феномен, 
що зумовлює інтерес тільки з позиції масштабів 
безробіття, його професійних аспектів, а бути 
значно глибшим, адже структурна криза еконо-
міки є й кризою структури зайнятості, що скла-
лася в господарстві країни. Через тривалий кри-
зовий спад виробничих потужностей разом із 
прогресуючими інфляційними процесами про-
блема, пов’язана з аналізом та прогнозуванням 
зайнятості громадян, формується перед дер-
жавними управлінськими структурами у якості 
важливої умови для того, щоб ефективно спро-
ектувати обґрунтовану комплексну систему 
заходів по вирішенню проблематики зайня-
тості. Це дає змогу виявлення характеру і тен-
денцій сучасних активних процесів і своєчас-
ного втручання при необхідному коригуванні.

На наш погляд, реалізувавши сьогодні 
вищенаведені заходи з покращення політики 
зайнятості держави, можна допомогти нашій 
державі швидше подолати фінансово-еко-
номічну кризу, адже ефективна зайнятість 
громадян – основа, завдяки якій стабільно 
розвивається та процвітає будь-яка правова, 
демократична та соціально-орієнтована держава.

Щоб поліпшити зайнятість українців та її 
структуру, необхідно:

1) розробити ефективну розрахунково-а-
налітичну систему, яка б відображала реальні 
показники кількості наявного населення кра-
їни, працівників у різних секторах економіки, 
працюючих за кордоном та ін.;

2) перерозподілити робочу силу в рамках 
державної структури зайнятості згідно зі струк-
турними змінами в економічній системі кра-
їни, використовуючи кластеризацію регіонів;

3) ввести до структури гнучку систему зі 
стимулами і соціальними засобами, з акцен-
том на перших;

4) формувати кадрові резерви різного 
рівня для забезпечення ефективної структури 
зайнятості країни, а також закладів, центрів, 
організацій профпідготовки безробітних, під-
порядкованих службі зайнятості.

Системі регулювання зайнятості в Україні 
притаманна низка недоліків, тож існує необ-
хідність у нових підходах із удосконалення її 
управлінської системи, яка включатиме реалі-
зацію таких кроків:

1) ідентифікувати перспективні напрями 
врівноваження робочої сили (професій-
но-кваліфікаційна та статево-вікова структура 
як на рівні галузей, так і на рівні регіонів) згідно 
з виробничими структурою та рівнем; 

2) виявити, скільки кадрових ресурсів 
потрібно народному господарству як у галузе-
вому, так і в регіональному розрізах; 

3) виокремити та оцінити перспективні 
напрями, в яких має формуватися органі-
заційно-економічний механізм управління 
зайнятістю; 

4) оцінити соціально-економічні характе-
ристики цих напрямків відповідно до реаль-
них соціально-економічних процесів у державі 
та скоригувати такі параметри в залежності 
від обставин; 

5) розробити заходи держмоніторингу, 
орієнтованих на оптимальне співвідношення 
галузей та регіонального розподілу робо-
чої сили, підвищення показників її зайнятості 
та більш ефективне застосування;

6) визначити можливі ризики та створити 
антикризовий перелік заходів з усіх напря-
мів функціонування держави для запобігання 
кризи ліквідності, проблеми зі збереженням 
життєдіяльності держави. 

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи, 
варто зауважити, що державна політика 
України має бути орієнтована на досягнення 
найбільш повної, ефективної та продуктив-
ної зайнятості, яка створює умови для роз-
витку економіки та ефективного суспільного 
виробництва. Держава має надати гарантії 
права на працю, створити умови для роз-
витку, але й кожна людина є відповідальною 
за власне майбутнє. Адже криза, спричинена 
пандемією коронавірусу, призвела до нової 
реальності, змінивши розвиток економіки 
на стрімке падіння, особливо зазнав величез-
них збитків малий, середній і навіть великий 
бізнес, шо спричинило зростання безробіття. 
Негативний вплив коронавірусу, а міг бути і 
виклик іншого характеру, вимагає швидких 
та конкретних цілеспрямованих дій влади 
по підтримки бізнесу. 

Ніколи ще не було так важливо бути пиль-
ним, скептичним та об’єктивним.
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Адже тільки два фактори мають найбільше 
значення: спроможність державних інститутів 
та точне розуміння правильного шляху. Криза 
ставить Україну перед вибором між двома сце-
наріями: безодня, бідність, безробітття, цін-
ності виживання, некритичне мислення, кон-
куренції між людьми та країнами, зростання 
тривожності, руйнування економіки та зни-
ження ефективності всіх систем, розширення 
державного контролю за рахунок обмеження 
прав і свобод чи нові можливості для розвитку 
та вдосконалення державних інститутів, біз-
нес-середовища, соціуму, серед яких – сліду-
вання трендам свободи, соціальної єдності, 
обмеження монополії влади та формуванню 
довіри до неї.

Уряд та суспільство, засвоївши негативні 
уроки, мають обирати вже сьогодні між праг-
ненням до кращих чи залежністю. Адже «на 
кожному фазовому переході лідерами світу 
стають не ті, хто має більшу військову міць, 
політичну вагу чи розвинену економіку, а ті, хто 
народжує нові сенси» [10] 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Становлення і розвиток України 
як незалежної, демократичної і правової дер-
жави неможливі без гармонійної еволюції 
всіх її інститутів. Однією з головних складо-
вих частин сучасної української держави є 
прокуратура. Її ефективне функціонування – 
важливий чинник для досягнення законності і 
правопорядку в країні. Від часу проголошення 
незалежності колишніх республік СРСР три-
ває пошук оптимальної функціональної моделі 
прокуратури, яка відповідала б потребам пра-

вової держави та принципам демократичного 
суспільства. Адже в процесі реформування 
й оновлення системи прокуратури функціо-
нальна перебудова цього органу державної 
влади і правильне встановлення її функцій 
мають ключове значення [1, с. 5]. 

Aнaлiз останніх досліджень i публіка-
цій. Питання функціонування органів прокура-
тури у пострадянський період досліджу-
валися такими українськими науковцями, 
як Грицaєнко Л.Р., Кравчук В.М,, Мичко М.І.,  
Михaйленко О.Р., Попович Є.М., Сухонос В.В., 
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У статті вивчено історичні чинники роз-
витку та функціонування механізмів дер-
жавного управління органами прокуратури 
окремих пострадянських країн.
Заклики до реформування органів прокура-
тури та ключові етапи реформування 
даного інституту останніх років вимага-
ють комплексного підходу до порівняльного 
вивчення механізмів управління прокурату-
рою інших країн.
Актуальність даного аспекту дослідження 
в теоретичній і практичній площинах 
зумовлюється потребою більш повного 
осмислення наявних тенденцій розвитку 
прокуратури, вивчення та впровадження 
позитивного досвіду різних держав у практику 
здійснення управлінської діяльності в Україні. 
Слід урахувати при цьому також негатив-
ний досвід інших країн, оскільки це допоможе 
уникнути помилок у побудові оптимальної 
функціональної моделі прокуратури в Україні.
Тривалий час існування та напрацювання 
практики роботи цієї інституції під час 
існування Радянського Союзу вказує на необ-
хідність дослідження механізмів управління 
прокуратурою у першу чергу в так званих 
пострадянських країнах.
Таким чином, особливого інтересу заслуго-
вує для нашої держави реформування управ-
лінських відносин у прокуратурі в постра-
дянських країнах. 
Після розпаду СРСР на світовій мапі з’яви-
лося п’ятнадцять незалежних держав, які 
поступово почали будувати власні меха-
нізми державного управління та правові 
системи. 
Фактично в радянський період союзні рес-
публіки мали подібні за змістом і формою 
механізми державного управління, однак 
із початку 90-х років 20 століття кожна 
з  країн обрала власний шлях розвитку вказа-
них механізмів.
Незважаючи на вибір різних політич-
них курсів розвитку та існування певних 
пострадянських держав, все ж механізми 
управління їх державним апаратом, право-
охоронною системою взагалі та органами 
прокуратури зокрема мають значні схо-
жості між собою.

Ключові слова: прокуратура, механізми 
державного управління, досвід, пострадян-
ські країни, реформування.

The article examines the historical factors of 
development and functioning of mechanisms 
of the state administration by the prosecutor’s 
offices of some post-soviet countries.
Calls for reform of the prosecutor’s office and the 
key stages of reforming this institution in recent 
years require a comprehensive approach to the 
comparative study of the mechanisms of manage-
ment of the prosecutor’s office of other countries. 
The relevance of this aspect of the study in the-
oretical and practical terms is due to the need 
for a fuller understanding of existing trends in 
the development of the prosecutor’s office, 
study and implementation of positive experi-
ence of different countries in the practice of 
management in Ukraine. The negative expe-
rience of other countries should also be taken 
into account, as this will help to avoid mistakes 
in building the optimal functional model of the 
prosecutor’s office in Ukraine. 
The long existence and practice of this institution 
during the existence of the Soviet Union indicates 
the need to study the mechanisms of manage-
ment of the prosecutor’s office, especially in the 
so-called post-soviet countries. 
Thus, it is of special interest for our state to reform 
administrative relations in the prosecutor’s office 
in post-soviet countries. 
After the collapse of the Soviet Union, fifteen 
independent states appeared on the world map 
and gradually began to build their own mecha-
nisms of government and legal systems. 
In fact, during the Soviet period, the union repub-
lics had similar mechanisms in terms of content 
and form, but since the early 1990s, each country 
has chosen its own path of development of these 
mechanisms. 
Despite the choice of different political courses 
of development and the existence of certain 
post-soviet states, the mechanisms of governing 
their state apparatus, law enforcement system in 
general and the prosecutor’s office in particular 
have significant similarities. 
Key words: prosecutor’s office, mechanisms 
of state administration, experience, post-soviet 
countries, reforming.
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Якимчук М.К. Однак аналіз існування прокура-
тури того часу через призму механізмів держав-
ного управління дотепер чітко не простежений.

Певні дослідники роблять висновок щодо 
місця і призначення прокуратури в системі 
державно-правових інститутів: прокуратура 
держави перехідного типу – самостійний дер-
жавно-правовий орган, який має ряд тільки 
йому притаманних конституційно закріплених 
функцій (її функції докорінно відрізняються 
від функцій законодавчої, виконавчої і судової 
влади) та не належить до жодної гілки влади; 
з одного боку, співпрацює з іншими органами 
влади у справі забезпечення верховенства 
закону та зміцнення правопорядку, а з іншого, 
стосовно цих органів є механізмом стриму-
вань і противаг [1, с. 20].

Тобто у даному випадку вибір правильних 
механізмів державного управління органами 
прокуратури відіграють тут ключове значення.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Заклики до реформу-
вання органів прокуратури та ключові етапи 
реформування даного інституту останніх років 
вимагають комплексного підходу до порів-
няльного вивчення механізмів управління 
прокуратурою інших країн.

Актуальність даного аспекту дослідження 
в теоретичній і практичній площинах обу-
мовлюється потребою більш повного осмис-
лення наявних тенденцій розвитку прокура-
тури, вивчення та впровадження позитивного 
досвіду різних держав у практику здійснення 
управлінської діяльності в Україні. Слід ураху-
вати при цьому також негативний досвід інших 
країн, оскільки це допоможе уникнути помилок 
у побудові оптимальної функціональної моделі 
прокуратури в Україні [1, с. 6].

Мета статті – вивчення механізмів дер-
жавного управління органами прокуратури 
певних пострадянських країн із метою визна-
чення необхідності започаткування деяких 
із них у нашій державі.

Виклад основного матеріалу. Прокура- 
тура України перебуває на етапі трансформа-
ції з карального органу на орган захисту прав 
людини та суспільства. А це означає, що важ-
ливого значення набуває обговорення питань 
щодо ролі прокуратури в демократичному 
суспільстві [2].

У будь-якому разі, формуючи модель 
прокуратури, потрібно враховувати міжна-
родний досвід. А також зважати на історичні 
традиції та реальний стан соціально-економіч-
ного розвитку України [3 с. 12].

Перш нiж iнститут прокурaтури в Укрaїнi 
отримaв вiдповiдне оформлення в Конституцiї 
Укрaїни, його стaновлення i нормaтив-

но-прaвове зaкрiплення вiдбувaлося впродовж 
досить тривaлого чaсу. Цей процес є склaдним 
i знaчною мiрою суперечливим, що зумовлено 
низкою причин. Однa з них полягaє в тому, що 
прокурaтурa, будучи лaнкою конкретної дер-
жaвно-прaвової системи, змiнювaлaсь рaзом 
із нею. Другим чинником, що iстотно вплинув 
нa процес розвитку iнституту прокурaтури 
в Укрaїнi, є те, що протягом кiлькох столiть 
укрaїнськa держaвнiсть розвивaлaся в тiсному 
зв’язку з держaвнiстю країн-сусідів [4, с. 19].

Тривалий час існування та напрацювання 
практики роботи цієї інституції під час існу-
вання Радянського Союзу вказує на необ-
хідність дослідження механізмів управління 
прокуратурою в першу чергу в так званих 
пострадянських країнах.

Таким чином, особливого інтересу заслуго-
вує для нашої держави реформування управ-
лінських відносин у прокуратурі в пострадян-
ських країнах. 

Відомо, що їх пов’язує спільність історич-
ного походження та шляхів еволюції. Водночас 
зазначені держави після ліквідації СРСР і 
набуття незалежності демонструють найріз-
номанітніші підходи до вирішення цього вкрай 
важливого питання. Усе наведене вище спо-
нукає провести порівняльно-правовий аналіз 
досвіду механізмів державного управління 
прокуратурою вказаних країн [1, с. 6].

Після розпаду СРСР на світовій мапі з’яви-
лося п’ятнадцять незалежних держав, які 
поступово почали будувати власні механізми 
державного управління та правові системи 
[5, с. 117]. 

Фактично в радянський період союзні рес-
публіки мали подібні за змістом і формою меха-
нізми державного управління, однак із початку 
90-х років 20 століття кожна із країн обрала 
власний шлях розвитку вказаних механізмів.

З аналізу конституцій та іншого 
законодавства країн колишнього СРСР видно, 
що прокуратура відноситься або до судової 
(Азербайджан, Грузія, Латвія, Литва, Молдова), 
або до виконавчої (Киргизія, Естонія) влади, 
або не входить до жодної гілки влади і має 
незалежний статус державного органу (інші 
республіки колишнього СРСР) [6, с. 340].

Основна частина пострадянських держав 
заснувала регіональну міжнародну органі-
зацію – Співдружність Незалежних Держав 
(далі – СНД) [5, с. 117]. 

Відповідно до ст. 20 Статуту СНД, держа-
ви-члени здійснюють співробітництво у сфері 
права і сприяють зближенню національного 
законодавства [7].

Окрім іншого, робота СНД була направлена 
на розробку та прийняття модельних або типо-
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вих нормативно-правових актів рекомендацій-
ного характеру у різноманітних сферах суспіль-
них правовідносин. Метою розробки модельних 
нормативно-правових актів є прийняття на їх 
основі законодавчих актів усіх членів СНД, що 
було одним з елементів зближення правових 
систем нових держав та їх руху в одному напрямі.

Вказані модельні нормативні-правові акти 
містили в собі значну кількість механізмів 
публічного управління державними органами, 
в тому числі органами прокуратури.

16 листопада 2006 року на 27 пленар-
ному засіданні Міжпарламентської Асамблеї 
держав-учасниць СНД прийнято Модельний 
закон про прокуратуру (далі – модельний закон).

Згідно з модельним законом прокуратура 
визначається як незалежний спеціалізова-
ний інститут державної влади, який здійснює 
нагляд за дотриманням конституції, законів, 
а також норм міжнародного права і міжнарод-
них договорів держави, які є складовою части-
ною правової системи держави [8].

Метою ж діяльності модельної прокуратури 
є забезпечення верховенства законів, захист 
прав і свобод людини і громадянина, а також 
охоронюваних законом інтересів суспільства і 
держави [8].

Функціями модельної прокуратури стали: 1. 
Нагляд за дотриманням прав і свобод людини 
і громадянина. Нагляд за виконанням зако-
нів. 2. Кримінальне переслідування та при-
тягнення до відповідальності осіб, які вчинили 
злочини, відповідно до повноважень, встанов-
лених кримінально-процесуальним законом 
держави. 3. Участь у розгляді справ судами. 
4. Координація правоохоронної діяльності 
по боротьбі з злочинністю. 5. Міжнародно-
правове співробітництво щодо забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина, в боротьбі 
зі злочинами та іншими правопорушеннями, з 
надання правової допомоги [8].

Ще одним нормативно-правовим актом, 
який визначав механізми державного управ-
ління органами прокуратури, є прийнятий 
за десть років до цього, а саме 17 лютого 
1996 року, Модельний кримінально-проце-
суальний кодекс для держав-учасниць СНД 
(далі – модельний КПК).

Вказаний модельний КПК визначав, що 
прокуратура є органом кримінального пере-
слідування та державного обвинувачення 
в суді, а також органом попереднього розслі-
дування [9].

Цікавим із точку зору організаційного 
механізму державного управління є норми 
Модельного КПК, які стосуються незалежності 
прокурора та його підпорядкування вищестоя-
щим керівникам.

Так, згідно із ч. 3 ст. 83 Модельного КПК 
прокурор під час здійснення своїх повнова-
жень у кримінальних справах незалежний і під-
коряється лише закону, однак він мусить вико-
нувати законні вказівки вищого прокурора [9]. 
Як слушно зазначає Сапін О.В., Кримінальний 
процесуальний кодекс України (далі – КПК 
України) не визнає такої залежності процесу-
ального прокурора від керівника прокуратури 
або вищого прокурора [7 с. 118]. 

Разом із цим організаційний механізм 
управління у сфері адміністративного підпо-
рядкування визначений вже в Законі України 
«Про прокуратуру», у редакції 2014 року, де 
зазначено, що прокурори здійснюють свої 
повноваження у межах, визначених законом, 
і підпорядковуються керівникам виключно 
в частині виконання письмових наказів адмі-
ністративного характеру, пов’язаних з орга-
нізаційними питаннями діяльності прокурорів 
та органів прокуратури. Адміністративне під-
порядкування прокурорів не може бути під-
ставою для обмеження або порушення неза-
лежності прокурорів під час виконання ними 
своїх повноважень [10].

Певні дослідники розділяють струк-
туру повноважень прокурора відповідно 
до тексту Модельного КПК за такими блоками:  
1) повноваження прокурора у кримінальній 
справі, з метою забезпечення здійснення 
обвинувачення; 2) повноваження прокурора 
під час здійснення ним процесуального керів-
ництва розслідуванням (на відміну від інших 
органів кримінального переслідування); 
3) права прокурора під час здійснення про-
цесуального керівництва розслідуванням; 
4) повноваження прокурора під час розгляду 
кримінальної справи або матеріалу судом; 
5) обов’язки прокурора під час розгляду кримі-
нальної справи або матеріалу судом [7, с. 118].

Можна погодитись із точкою зору 
О.В. Сапіна, який вважає, що, порівнюючи 
інститути відводів та оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності органів досудового розслі-
дування чи прокурора під час досудового 
розслідування за КПК України та Модельним 
КПК СНД, вбачаємо, що вітчизняні норми є 
більш гуманізаційними, адже зарахування 
вирішення зазначених питань до компетенції 
слідчого судді сприяє всебічному, повному 
й неупередженому дослідженню відповідних 
обставин і забезпеченню прав людини та їх 
захисту від неправомірних дій учасників кримі-
нального провадження [7, с. 119].

Разом із цим вважаємо порушенням нор-
мального функціонування організаційного 
механізму управління пропозицію О.В. Сапіна 
щодо посилення повноважень прокурора 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

50 Випуск 17. 2020

в частині доручення проведення досудового 
розслідування групі слідчих інших правоохо-
ронних органів, формування її складу й очо-
лення таких груп. Таку позицію він висловлює 
з відсутності в нормах КПК України відповід-
них повноважень прокурора та наявності їх 
лише в керівника органу досудового розслі-
дування [7, с. 119]. Вважаємо надання проку-
рору таких повноважень буде необґрунтова-
ним втручанням в організаційну роботу інших 
державних органів.

Однак його ж висловлення про можли-
вість відсторонення прокурором слідчого від 
подальшої участі у здійсненні досудового роз-
слідування в разі допущення ним порушень під 
час його розслідування й у випадках неефек-
тивного розслідування є вкрай слушними та 
можуть призвести до ефективного управління 
у сфері розслідування [7, с. 119].

Проаналізувавши текст Модельного КПК 
СНД, також можна відмітити позитивний чин-
ник щодо вдосконалення правового механізму 
державного управління в частині виокрем-
лення повноважень державного обвинувача 
в окрему статтю. У свою чергу, КПК України, 
редакцій 1960 та 2014 років, такого позитив-
ного чинника правового механізму не мають, 
а відповідні повноваження прокурора розпо-
рошені в різноманітних розділах та статтях 
даних кодексів.

Певні пострадянські держави взяли до уваги 
механізми державного управління прокурату-
рою, закріпленні в Модельному КПК СНД, та 
імплементували деякі його положення в наці-
ональному законодавстві.

Відповідно до КПК Республіки Вірменія 
прокурор – це державна посадова особа, при-
значена в установленому законом порядку, 
яка в межах своєї компетенції здійснює кри-
мінальне переслідування, нагляд за законні-
стю дізнання й попереднього слідства, під-
тримує обвинувачення в суді, опротестовує 
вироки та інші остаточні рішення суду. Як і 
за законодавством України, прокурори Вірменії 
здійснюють процесуальне керівництво дізнан-
ням та попереднім слідством [5, с. 332; 11].

Аналогічні функції та механізми управління 
прокуратурою також закріпленні і в Конституції 
Вірменії та Законі Республіки Вірменія «Про 
прокуратуру» [12; 13].

Певні пострадянські держави обрали інший 
шлях розвитку суспільства та механізми дер-
жавного управління, у тому числі органів 
прокуратури.

Зокрема, механізми управління прокура-
турою у Республіці Білорусь деякою мірою 
схожі з механізмами управління радянського 
періоду.

У своїй діяльності Генеральний проку-
рор Республіки Білорусь повністю підзвіт-
ний Президенту Республіки. Він признача-
ється на посаду Президентом за згодою 
Національних Зборів – Парламенту Республіки 
Білорусь, якому частково належить 
законодавча влада в державі, інша частина 
законодавчої влади належить Президенту, 
який видає декрети, що мають силу закону.

Звільнення Генерального прокурору здійс-
нюється Президентом із повідомлення про це 
рішення Національних Зборів [14, с. 113]. 

Лише за згодою Президента Республіки 
Генеральний прокурор може призначати та 
звільняти своїх заступників, прокурорів облас-
тей, прокурора м. Мінська та прирівняних 
до них прокурорів.

Тобто організаційний та контрольний меха-
нізми державного управління з боку голови 
держави мають значний вплив на органи 
прокуратури, а тому говорити про неза-
лежність та неполітичний характер роботи 
прокуратури неможливо.

Відповідно до Конституції Республіки 
Білорусь та Закону Республіки «Про прокура-
туру» прокуратура здійснює нагляд за виконан-
ням законів під час розслідування злочинів, 
відповідністю закону судових рішень у криміналь- 
них справах, проводить попереднє слідство,  
підтримує державне обвинувачення [15; 16].

Крім того, з радянських часів прокура-
тура Республіки Білорусь, згідно з КПК РБ, 
зобов’язана на всіх стадіях кримінального 
процесу своєчасно вживати передбаче-
них законом заходів щодо усунення пору-
шень закону, хто б ці порушення не вчиняв. 
Прокурор має право висунути до обвину-
ваченого або особи, яка несе матеріальну 
відповідальність за його дії, позов на захист 
інтересів потерпілого, який перебуває 
в безпорадному стані або з інших причин 
не здатний самостійно скористатися належ-
ним йому правом, а також висувати й підтри-
мувати позови в інтересах юридичних осіб 
і держави. У ході досудового провадження 
за матеріалами і кримінальною справою 
прокурор порушує кримінальному справу, 
приймає її до свого провадження й розслідує 
в повному обсязі, користуючись при цьому 
повноваженнями слідчого, або доручає її 
розслідування нижчому прокуророві або від-
повідному органові попереднього слідства; 
відмовляє в порушенні кримінальної справи; 
здійснює нагляд за розслідуванням кримі-
нальних справ органом дізнання, слідчим; 
здійснює процесуальне керівництво та наг-
ляд за діяльністю нижчого прокурора, який 
проводить попереднє слідство [5, с. 332; 17].
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Порівнюючи організаційні механізми 
державного управління при здійсненні 
своїх повноважень прокурорами під час 
попереднього слідства, можна констатувати, 
що значна частина механізмів, від яких укра-
їнське законодавство відмовилось в напряму 
європейської інтеграції, дотепер мають місце 
у Республіці Білорусь. 

Можна погодитись із точкою зору 
О.В. Сапіна, який зазначає, що повноваження 
прокурорів Білорусії під час попереднього 
розслідування носять тотальний та безмежний 
характер [5, с. 332].

Зокрема, згідно з КПК РБ під час досудового 
розслідування прокурор уповноважений санк-
ціонувати застосування запобіжного заходу 
у вигляді взяття під варту, домашнього арешту, 
застави; проведення обшуку, огляду житла 
чи іншого законного володіння; накладення 
арешту на майно, що перебуває в житлі та 
іншому законному володінні, на поштово-те-
леграфні й інші відправлення і їх виїмку, виїмку 
документів, що містять державні секрети або 
іншу охоронювану законом таємницю; прослу-
ховування й запис переговорів; ексгумацію 
трупа з місця поховання; поміщення підозрю-
ваного або обвинуваченого, що не утриму-
ється під вартою, у психіатричну лікарню; від-
сторонення підозрюваного чи обвинуваченого 
від посади [5, с. 332; 17].

На відміну від української прокуратури, 
правовий та організаційний механізми дер-
жавного управління дозволяють прокурорам 
Республіки Білорусь широко використову-
вати документи прокурорського реагування, 
зокрема протести, письмові вказівки по спра-
вам про адміністративні правопорушення, 
подання, приписи, офіційні застереження, 
пропозиції про розпуск місцевих представ-
ницьких органів у випадках систематичного 
або грубого порушення закону, постанови 
про порушення дисциплінарних проваджень 
та про притягнення до матеріальної відпові-
дальності, постанови про виселення в адміні-
стративному порядку [14, с. 114].

Дещо схожі механізми державного управ-
ління в Азербайджанській Республіці. 

18 жовтня 1918 року, в перший рік неза-
лежності Азербайджанської Демократичної 
Республіки Рада Міністрів прийняла 
Положення про судову палату. Після розпаду 
Азербайджанської Демократичної Республіки 
28 квітня 1920 року генеральна прокуратура, 
як і всі інші органи була скасована [18].

11 липня 1922 прийнятий декрет «Про 
державну прокуратуру Азербайджанської 
РСР» і тим самим була створена радян-
ська прокуратура. У 1936 році Прокуратура 

Азербайджанської РСР вийшла з підпорядку-
вання Народного Комісаріату Юстиції, і вже 
підкоряючись тільки Прокуратурі СРСР розпо-
чала свою майже незалежну діяльність [18].

24 травня 1955 року прийнято Положення 
«Про прокурорський нагляд в СРСР». 30 листо-
пада 1979 року було прийнято закон СРСР 
«Про прокуратуру» [18].

У 1991 році Азербайджан відновив свою 
незалежність, а 7 грудня 1999 року прийнято 
закон «Про прокуратуру», в якому знайшли 
відображення всі положення про орган [18].

Прокуратура Азербайджанської Республіки 
в порядку і випадках, передбачених законом, 
здійснює нагляд за виконанням і дотриман-
ням закону; в передбачених законом випадках 
порушує кримінальні справи і веде слідство; 
підтримує в суді державне обвинувачення; 
подає до суду позови; приносить протести 
на рішення суду [19; 20].

Прокуратура Азербайджанської 
Республіки є єдиним централізованим орга-
ном, заснованим на підпорядкуванні тери-
торіальних та спеціалізованих прокурорів 
Генеральному прокурору Азербайджанської 
Республіки [19; 20].

Генеральний прокурор Азербайджанської 
Республіки призначається на посаду і звільня-
ється з посади Президентом Азербайджанської 
Республіки за згодою Міллі Меджлісу 
Азербайджанської Республіки [19; 20].

Заступники Генерального прокурора 
Азербайджанської Республіки, прокурори, 
які здійснюють керівництво спеціалізованими 
республіканськими прокуратурами, прокурор 
Нахічеванської Автономної Республіки при-
значаються на посаду і звільняються з посади 
Президентом Азербайджанської Республіки 
за поданням Генерального прокурора 
Азербайджанської Республіки [19; 20].

Територіальні та спеціалізовані проку-
рори призначаються на посаду і звільня-
ються з посади Генеральним прокурором 
Азербайджанської Республіки за погодженням 
з Президентом Азербайджанської Республіки 
[19; 20].

Прокурори використовують акти проку-
рорського реагування, в тому числі попе- 
редження, подання, рішення письмові вка-
зівки тощо [19; 20].

Цікавим є такий акт прокурорського реагу-
вання як попередження, який виноситься гро-
мадянину або посадовій особі з метою запобі-
гання вчиненню правопорушень [19; 20].

Висновки. Незважаючи на вибір різних 
політичних курсів розвитку та існування пев-
них пострадянських держав, все ж механізми 
управління їх державним апаратом, право-
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охоронною системою взагалі та органами 
прокуратури зокрема мають значні схожості 
між собою.

Разом із цим, розвиток України в напрямку 
Європейського Союзу, орієнтир на країни 
Західної Європи відображає зміну цих меха-
нізмів, реформування від прокуратури радян-
ського періоду до нової інституції. Однак 
без поглибленого аналізу започаткування 
різних механізмів та повне копіювання окре-
мих функціональних умов існування вказаних 
механізмів може призвести до значних склад-
нощів нормальної, ефективної роботи інсти-
туту прокуратури.
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У статті досліджено теоретичні аспекти 
та історичні етапи розвитку інституту 
усиновлення як одного з найважливіших 
правових інститутів. Розглянуто позиції 
науковців та проаналізовано національне 
законодавство щодо визначення дефініції 
«усиновлення», а також виокремлено його 
ознаки. 
Автором з’ясовано, що інститут усинов-
лення людству відомо ще із часів Старо-
давнього Риму. У той час це явище розгля-
далося як встановлення батьківської влади 
над чужими дітьми з виникненням відносин, 
подібних спорідненості.
Усиновлення як історичне та правове явище 
існувало на території України ще в період 
Київської Русі, хоча воно і не мало на той час 
законодавчого закріплення, проте його було 
врегульовано нормами звичаєвого права та 
закріплене у праці «Руська Правда». Усинов-
лення здійснювалося церквою та освячува-
лося особливим церковним обрядом. 
У добу Російської імперії було не можна було 
усиновлювати своїх незаконнонароджених 
дітей. У цей період ухвалено закон «Про 
дітей усиновлених і узаконених». Усинов-
лення регулювалося нормами матеріаль-
ного права.
У Радянські часи, у 1926 р., був прийнятий 
Сімейний кодекс УРСР, у якому містилися 
норми, що стосувалися усиновлення. У 1968 
р. було ухвалено Основи законодавства 
Союзу РСР і союзних республік про шлюб і 
сім’ю, а в 1969 р. – Кодекс про шлюб і сім’ю 
УРСР. Зазначені правові акти регулювали 
правовий інститут усиновлення та роз-
глядали це правове явище як з одну з форм 
сімейного виховання дітей-сиріт, дітей, поз-
бавлених батьківського піклування.
Важливим етапом на шляху розвитку інсти-
туту усиновлення за часів Незалежності 
стало прийняття Сімейного кодексу Укра-
їни 10 січня 2002 р. та Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» 
13 січня 2005 р.
Автором зроблено висновки, що усиновлення 
– це рішення суду про прийняття у сім’ю 
дитини на правах дочки або сина, з усіма пра-
вами та обов’язками як із боку дорослих, так 
і з боку дитини, при цьому дитина втрачає 
статус дитини-сироти чи дитини, позбав-
леної батьківського піклування. Основними 
ознаками усиновлення є: усиновлення мож-
ливе лише дитини, батьки якої загинули, 
померли або невідомі, чи дитини, батьки 
якої були позбавлені батьківських прав, а у 
виняткових випадках – повнолітньої особи, 
яка не має матері, батька або була поз-
бавлена їхнього піклування; прийняття у 
сім’ю на правах дочки чи сина; усиновлення 
можливе тільки на підставі рішення суду; 
усиновлена дитина втрачає юридичний ста-
тус дитини-сироти; внаслідок усиновлення 
виникають взаємні права та обов’язки. 

Ключові слова: усиновлення, інститут 
усиновлення, діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування.

The article explores the theoretical aspects and 
historical stages of the development of the adop-
tion institution as one of the most important legal 
institutions. The positions of scientists are con-
sidered and national legislation is analyzed to 
define the definition of “adoption” and the signs 
of adoption are identified.
The author has found out that the institution of 
adoption of mankind has been known since 
ancient Rome. At the time, this phenomenon was 
seen as the establishment of parental authority 
over alien children with the emergence of rela-
tionships similar to kinship.
Adoption, as a historical and legal phenomenon, 
existed on the territory of Ukraine in the period of 
Kievan Rus, although it did not have legislative 
consolidation at the time, but it was regulated 
by customary law and enshrined in the work of 
“Russian Truth”. The adoption was carried out 
by the church and was consecrated by a special 
church rite.
In the days of the Russian Empire, it was impos-
sible to adopt their illegitimate children. During 
this period, the Law «On Children of Adopted 
and Legalized» was adopted. Adoption was gov-
erned by substantive law.
In Soviet times, in 1926, adopted the Family 
Code of the USSR, which contained the rules 
relating to adoption. In 1968, the Fundamentals 
of Legislation of the USSR and Union Republics 
on Marriage and the Family were adopted, and 
in 1969, the Marriage and Family Code of the 
USSR. These legal acts regulated the legal insti-
tute of adoption and considered this legal phe-
nomenon as one of the forms of family upbringing 
of orphans, children deprived of parental care.
An important milestone in the path of develop-
ment of the adoption institution, in the times of 
Independence, was the adoption of the Family 
Code of Ukraine on January 10, 2002 and the 
Law of Ukraine “On Ensuring Organizational 
and Legal Conditions for Social Protection of 
Orphans and Children Deprived of Parental 
Care” on January 13, 2005.
The author concludes that adoption is a court 
decision to adopt into the family a child as a 
daughter or son, with all the rights and respon-
sibilities, both from an adult and from a child, 
with the child losing orphan status. or a child 
deprived of parental care. The main features of 
adoption are: adoption is possible only for a child 
whose parents have died, died, or are unknown 
or a child whose parents have been deprived of 
parental rights and, in exceptional cases, an adult 
who does not have a mother, father or has been 
deprived of their care; adoption of a daughter or 
son as a family; adoption is possible only on the 
basis of a court decision; the adopted child loses 
the legal status of the orphaned child; Adoption 
creates mutual rights and obligations.
Key words: adoption, adoption institute, orphans 
and children deprived of parental care.
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Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими та практичними завданнями. 
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування, сьогодні залишаються однією з 
найбільш незахищених верств населення. 
Усиновлення визнане в Україні пріоритет-
ною формою влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Розвиток та становлення інституту усинов-
лення почався з із періоду стародавнього 
Риму та до цього часу є актуальним. Адже 
діти, яких усиновляють, потрапляють у сім’ю, 
стають її рівноправними членами, при цьому 
втрачаючи статус дитини-сироти чи дитини, 
позбавленої батьківського піклування. Для 
повного розуміння інституту усиновлення 
в Україні як елемента механізму держав-
ного регулювання розвитку усиновлення 
необхідним є дослідження категорії поняття 
«усиновлення» та з’ясування його ознак.

Аналіз останніх публікацій за про-
блематикою та визначення невиріше-
них раніше частин загальної проблеми. 
Проблематикою визначення понятійно-ка-
тегорійного апарату інституту усиновлення 
займались такі вчені, як: О.О. Грабовська, 
Ю.В. Деркаченко, І.В. Жилінкова, Л.М. Зілковська, 
О.І. Карпенко, І.В. Ковальчук, Л.П. Короткова,  
Н.П. Косенко, І.М. Кузнєцова, В.П. Маслов, 
О.О. Мордань, А.М. Нечаєва, В.О. Рясенцев, 
Т.А. Стоянова, та багато інших. 

Метою статті є розгляд та дослідження 
поняття «усиновлення» та виокремлення його 
ознак як важливого елементу механізму дер-
жавного регулювання інституту усиновлення.

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до Конституції України на державу поклада-
ється обов’язок щодо утримання та виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування [1]. Забезпечення прав і свобод 
дитини, в тому числі й дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, виступає 
одним із основних завдань процесу реформу-
вання українського суспільства. Іншими сло-
вами, усиновлення є турботою про дітей-си-
ріт та дітей, які залишилися без піклування 
батьків, створення для них сприятливих умов 
для життя й виховання в сім’ї. 

Ватро зазначити, що найважливішими 
потребами дитини є саме наявність батьків, 
їхня підтримка та можливість наслідування 
норм поведінки. Особливу роль у формуванні 
особистості дитини відіграє те, наскільки ком-
фортно вона почувається у сім’ї, чи є вона бажа-
ною, чи відчуває безпеку та визнання. Якщо 
так, то дитина росте без особливих труднощів, 
у гармонії із собою і довкіллям.

У сучасних умовах можемо спостерігати, що 
сирітство зростає. Причиною цього, на нашу 
думку, є військові дії, які проводяться на Сході 
України, масове безробіття, економічна неста-
більність та ін. Кожна дитина має право жити 
й виховуватись у сім’ї. А тому сучасна пра-
вова теорія, указуючи на форми влаштування 
дітей, що залишилися без батьківського піклу-
вання, ототожнює їх з формами сімейного 
виховання: передача на усиновлення (удоче-
ріння), під опіку (піклування), у прийомну сім’ю 
тощо. Усиновлення – це найкраща альтерна-
тива для дітей, що відкриває їм шлях із дитячої 
установи до нової сім’ї.

Треба зауважити, що інститут усиновлення 
людству відомо ще із часів Стародавнього 
Риму. У той час це явище розглядалося як вста-
новлення батьківської влади над чужими дітьми 
з виникненням відносин, подібних спорідне-
ності. Порядок усиновлення в Стародавньому 
Римі зводився до такого: римський громадя-
нин, який бажав усиновити свого співгрома-
дянина, заявляв про це на народних зборах, і 
санкція зборів вважалася достатньою для закрі-
плення факту усиновлення. Подальший роз-
виток суспільства, спричинював і законодавчі 
зміни щодо усиновлення. Так, у роки прав-
ління візантійського імператора Юстініана І 
(527–565 рр.) особи, які усиновили дитину, і 
голова родини, до якої вони належали, мали 
з’явитися до магістрату для одержання необ-
хідного дозволу. При Юстініані двостадійний 
процес усиновлення було замінено заявою 
перед судом. Крім того, усиновлений продов-
жував перебувати під владою рідного батька, 
стаючи лише законним спадкоємцем усинов-
лювача [2, с. 50].

Слід зазначити, що усиновлення, як істо-
ричне та правове явище існувало на території 
України ще в період Київської Русі, хоча воно і 
не мало на той час законодавчого закріплення, 
проте його було врегульовано нормами звича-
євого права [4, с. 161]. За часів Київської Русі 
усиновлення було закріплене у праці «Руська 
Правда». Усиновлення здійснювалося цер-
квою та освячувалося особливим церковним 
обрядом. Зауважимо, що законодавчо прин-
цип пріоритетності влаштування дітей у сім’ю 
було закріплено тільки в часи царювання Кате- 
рини ІІ – Указ від 7 листопада 1775 р. [5, с. 109]. 

У період правління Петра І посили-
лася й набула впорядкованішого характеру 
боротьба з бездоглядністю. У 1706 р. новго-
родський митрополит Іов, відкрив перший 
у Російській імперії притулок для незаконно-
народжених дітей. На його утримання за ука-
зом царя були звернені доходи від кількох 
монастирських вотчин. Згодом видали розпо-
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рядження про створення спеціальних госпіта-
лів для незаконнонароджених дітей, а потім – 
сирітських будинків [3, с. 88].

Треба відмітити, що в добу Російської імпе-
рії було не можна було усиновлювати своїх 
незаконнонароджених дітей. У цей період 
ухвалено закон «Про дітей усиновлених і 
узаконених». Прийняття цих законів, безпе-
речно, стало важливим кроком у розвитку 
сімейного законодавства Російської імперії.

Усиновлення регулювалося нормами мате-
ріального права. Певні правила щодо усинов-
лення передбачалися тільки для дворян та 
осіб привілейованих станів. Для інших осіб був 
спрощений порядок усиновлення в залежності 
від станової приналежності: селяни та міські 
жителі – з дозволу казенної палати шляхом 
приписки дитини до сімейства усиновителя, 
особи козацьких чинів та нижчі військові чини – 
з розпорядження начальства цих чинів [6].

У Радянські часи, у 1926 р., був прийня-
тий Сімейний кодекс УРСР, в якому містилися 
норми, що стосувалися усиновлення. У 1968 р. 
було ухвалено Основи законодавства Союзу 
РСР і союзних республік про шлюб і сім’ю, 
а в 1969 р. – Кодекс про шлюб і сім’ю УРСР. 
Зазначені правові акти регулювали правовий 
інститут усиновлення та розглядали це пра-
вове явище як з одну з форм сімейного вихо-
вання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування.

Важливим етапом на шляху розвитку інсти-
туту усиновлення, за часів Незалежності, 
стало прийняття Сімейного кодексу України 
10 січня 2002 р. [7]. Крім того, 13 січня 2005 р. 
був прийнятий Закон України «Про забезпе-
чення організаційно-правових умов соціаль-
ного захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» [8], який визна-
чив ряд заходів, які б сприяли зменшенню 
кількості бездомних дітей, забезпечення їх 
можливістю проживання у сім’ї. Основними 
засадами державної політики щодо таких 
дітей було визнано їх виховання в родині; 
сприяння та заохочення усиновлення; поліп-
шення матеріально-технічного забезпечення 
незалежно від форми влаштування та утри-
мання дитини; забезпечення гідних умов 
життя; притягнення до відповідальності тих, 
хто порушує права дитини.

Розкриємо поняття «усиновлення» більш 
детально та виокремимо його ознаки.

Так, усиновлення – це юридичний процес, 
під час якого рішенням суду створюються нові, 
постійні відносини між батьками та дитиною, і 
який полягає у передачі батьківських прав та 
обов’язків від однієї родини до іншої, це при-
йняття у сім’ю дитини на правах народженої, 

з усіма правами та обов’язками, як з боку 
дорослих так і з боку дитини [9].

Отже, як бачимо, у зазначеній дефініції 
усиновлення визнається юридичним проце-
сом; виникають відносини між батьками та 
дитиною; спільні права та обов’язки.

На думку А.А. Мітрікаса, усиновлення – це 
акт, у результаті якого виникають батьківські 
права та обов’язки на підставі закону, коли в 
результаті усиновлення, з одного боку, припи-
няються правовідносини дитини з кровними 
батьками, а з іншого – виникає її правовий зв’я-
зок з особами, які їх замінюють, тобто відбува-
ється своєрідна передача всіх особистих і май-
нових прав від одних осіб до інших [10, с. 11].

Автор виділяє припинення правовідносин 
дитини із кровними батьками; та акцентує 
увагу на правовому зв’язку між дітьми та бать-
ками-усиновителями. 

А.В. Рясенцев стверджував, що усинов-
лення – це юридичний акт, у результаті якого 
усиновлений набуває по відношенню до усинов-
лювача і його родичів права та обов’язки,  
встановлені законом для батьків і дітей, та втра-
чає їх по відношенню до своїх родичів за похо-
дженням  [11, с. 253].

У цьому випадку, як і в попередньому, 
йдеться мова про встановлені законом права й 
обов’язки між дитиною та усиновителем.

В.О. Котюк визначав усиновлення як сумісне 
(спільне) офіційне рішення (або індивідуаль-
но-правовий акт) громадян, які хочуть і можуть 
усиновити дитину, і компетентних державних 
органів, що надають можливість відповідно 
до чинного законодавства усиновити неповно-
літніх дітей віком до 18 років, які втратили 
батьків (вони померли, невідомі, відмовились 
від них, або з інших причин діти залишилися 
без батьківського піклування і виховання), 
рішення про надання дітям статусу рідних 
дітей відповідно до чинного законодавства, 
звичаїв і традицій народу України, в інтересах 
усиновленого [12, с. 14].

У своєму визначенні науковець звертає 
увагу саме на взаємодію між громадянами, 
які хочуть усиновити дитину та компетентними 
державними органами, які надають рішення 
про усиновлення.

О.В. Розгон визначала усиновлення як юри-
дичний акт, унаслідок вчинення якого відно-
сини між дитиною та її усиновлювачем і його 
родичами встановлюються не на певний 
строк, як, наприклад, у випадку встановлення 
над дитиною опіки та піклування, а назавжди. 
Тому закон надає дуже важливого значення 
юридичному оформленню усиновлення, закрі-
плюючи правило, відповідно до якого воно має 
здійснюватись не тільки за заявою особи, 
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яка бажає усиновити дитину, а й на підставі 
рішення суду [13, c. 23].

У цьому твердженні автор говорить 
про постійні відносини між дитиною та бать-
ками, на відміну від опіки чи піклування.

Усиновлення – це правовий інститут, що 
здійснюється в інтересах дитини батьки якої 
1) померли, або невідомі, або позбавлені 
батьківських прав, або визнані в судовому 
порядку недієздатними, або безвісно відсут-
німи чи оголошені померлими; 2) дали згоду 
на усиновлення; 3) понад шість місяців не про-
живають разом із дитиною; 4) без поважних 
причин не беруть участі в її вихованні та утри-
манні, не виявляють щодо дитини батьківської 
уваги і турботи.

Таким чином, як бачимо із наведених 
наукових позицій, щодо визначення категорії 
«усиновлення», то усиновлення визнається 
правовим інститутом, який регулює, на під-
ставі рішення суду, передачу дитини-сирота 
чи дитини, позбавленої батьківського піклу-
вання до сім’ї на правах сина чи дочки.

Однак якщо ми зробимо аналіз чинного 
законодавства щодо визначення дефініції 
«усиновлення», то 1) Закон України «Про охо-
рону дитинства» від 26 квітня 2001 р. перед-
бачає, що усиновлення – оформлена спеці-
альним юридичним актом (рішенням суду) 
передача на виховання в сім’ю неповноліт-
ньої дитини на правах сина чи дочки; 2) Закон 
України «Про забезпечення організаційно-пра-
вових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування» 
від 13 січня 2005 р. визначає усиновлення 
як прийняття усиновлювачем у свою сім’ю 
дитини на правах дочки чи сина, що здійснене 
на підставі рішення суду. Усиновлення дитини 
провадиться в її інтересах для забезпечення 
стабільних та гармонійних умов її життя;  
3) ст. 207 Сімейного кодексу України від 
10 січня 2002 р. визначає усиновлення як при-
йняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на 
правах дочки чи сина, що здійснюється на під-
ставі рішення суду. Усиновлення дитини прова-
диться у її найвищих інтересах для забезпе-
чення стабільних та гармонійних умов її життя.

Таким чином, у результаті аналізу чинних 
нормативно-правових актів із питань усинов-
лення виникає низка питань щодо тлумачення 
поняття «усиновлення». 

Висновки. З огляду на вищевикладене 
вважаємо, що усиновлення – це рішення суду 
про прийняття у сім’ю дитини на правах дочки 
або сина, з усіма правами та обов’язками як із 
боку дорослих, так і з боку дитини, при цьому 
дитина втрачає статус дитини-сироти чи 
дитини, позбавленої батьківського піклування.

Таким чином, усиновлення одночасно 
встановлює і припиняє певні відносини.  
У день набрання чинності рішенням суду 
про усиновлення між усиновлювачем і усинов-
леним виникають правовідносини, аналогічні 
батьківським, і одночасно втрачається пра-
вовий зв’язок між усиновленим та його бать-
ками і родичами.

Шляхом здійснення усиновлення вирішу-
ються дві величезні проблеми: з одного боку, 
особи (чи то подружжя, чи то одинока особа), 
які з тих чи інших причин не можуть мати 
власних дітей, мають змогу створити сім’ю, 
задовольнивши свої природні потреби піклу-
ватися про дитину, виховувати її словом, реа-
лізовувати себе не тільки як члени суспіль-
ства – громадяни, а й як батьки; з іншого, 
дитина, позбавлена батьківського піклування, 
отримує сім’ю, батьків і всі відповідні блага 
[14, с. 354].

Розглянувши поняття «усиновлення» вважа-
ємо за необхідне виокремити основні ознаки 
усиновлення:

1) усиновлення можливе лише дитини, 
батьки якої загинули, померли, або невідомі чи 
дитини, батьки якої були позбавлені батьків-
ських прав, а у виняткових випадках – повно-
літньої особи, яка не має матері, батька або 
була позбавлена їхнього піклування;

2) прийняття у сім’ю на правах дочки чи 
сина;

3) усиновлення можливе тільки на підставі 
рішення суду;

4) усиновлена дитина втрачає юридичний 
статус дитини-сироти;

5) внаслідок усиновлення виникають вза-
ємні права та обов’язки.
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Постановка проблеми. В умовах тран-
сформаційних змін екологічні проблеми 
набули глобального характеру і призводять 
до гальмування економічного та соціального 
розвитку як окремих територій, так і країни 
загалом. Це зумовило усвідомлення необхід-

ності формування нової концепції розвитку 
світу, заснованої на безперервному розвитку 
цивілізації за умови збереження природного 
середовища на засадах сталого розвитку.

З метою усунення серйозних суперечно-
стей, які існують між суспільством та при-
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У статті здійснено аналіз екологоорієнто-
ваних інновацій у процесі забезпечення ста-
лого розвитку. В цьому контексті доведено 
необхідність реалізації інноваційної пара-
дигми формування базису подібного роз-
витку. 
Наголошено, що регіональна економічна 
система як життєздатне середовище 
містить у собі соціальні, політичні, інститу-
ціональні, екологічні та економічні системи 
регіону. Пропонується розглядати регіо-
нальну інноваційну систему як сукупність 
організаційних, структурних і функціональ-
них компонентів, задіяних у процесі ство-
рення та застосування наукових знань та 
технологій, що визначають правові, еконо-
мічні, організаційні та соціальні умови інно-
ваційного процесу в межах регіону та забез-
печують розвиток інноваційної діяльності. З 
цією метою як один з інституційних механіз-
мів забезпечення сталого розвитку обґрун-
товано доцільність формування територі-
альних екологоінноваційних кластерів. 
У статті розкрито сутність поняття 
«екологоорієнтовані інновації» та його 
характерні риси. Виявлено, що світова 
спільнота під визначенням «еколого-орієн-
товані інновації» розуміє екологоорієнтовані 
технології, які є менш шкідливими для навко-
лишнього середовища, ніж інші. Зазначено, 
що сьогодні екологічні інновації поступово 
перетворюються на основний фактор 
сталого розвитку і забезпечують високий 
технологічний та конкурентоспроможний 
рівень територій шляхом впровадження 
нових екологічно спрямованих ідей, які харак-
теризуються як науковою, так і ринковою 
новизною. З метою формування адекват-
ного сучасним умовам механізму інтеграції 
екологоорієнтованої інноваційної діяльності 
в наявну систему економічних відносин орга-
нам публічної влади у процесі прийняття 
управлінських рішень необхідно сприяти 
створенню екологоінноваційних класте-
рів на території конкретних регіонів. При 
цьому політика органів публічної влади на 
різних рівнях управління повинна бути спря-
мована на оновлення техніко-технологічної 
бази, запровадження нових методів та форм 
організації виробництва й праці, що вимага-
тиме від усіх працівників екологоекономіч-
ного типу мислення. Визначено основні цілі 
створення екологоінноваційних кластерів 
як економічних інститутів, зайнятих роз-
робкою і реалізацією продукції екологічного 

профілю спрямованих на реалізацію цілей і 
завдань сталого розвитку територій.
Ключові слова: «національна інноваційна 
система», сталий розвиток, соціально-еко-
номічні та екологічні трансформації, еколо-
гоорієнтовані інновації, екологоінноваційний 
кластер, «екоінноваційне табло», послуги 
екологічного профілю.

The article is focused on the analysis of eco-ori-
ented innovations in the process of sustainable 
development. In this context, the need to imple-
ment an innovative paradigm to form the basis 
of such development is substantiated. As one 
of the mechanisms for ensuring sustainable 
development, the usefulness of forming territorial 
environmentally innovative clusters is proved. 
In article the essence of a concept “the environ-
mentally oriented innovations” and its character-
istic features is revealed; analysis of the develop-
ment of environmental innovation in developed 
countries and Ukraine is carried out; problems 
and main directions of implementation of envi-
ronmentally oriented innovations of sustainable 
development by public authorities are defined. 
It has been revealed that the world community 
understands environmentally oriented technol-
ogies that are less harmful to the environment 
than others, under the definition of “environmen-
tally oriented innovations”. It is noted that today 
ecological innovations are gradually becoming 
the main factor of sustainable development and 
ensure a high technological and competitive level 
of territories by introducing new environmentally 
oriented ideas, which are characterized by both 
scientific and market novelty. It is stressed that 
the public authorities have determined that one of 
the most effective directions for the formation of 
a modern-appropriate mechanism for integrating 
environmentally oriented innovation activities into 
the existing system of economic relations is the 
creation of environmentally innovative clusters 
in the territory of specific regions. The main pur-
poses of the creation of environmentally innova-
tive clusters as economic institutions engaged in 
the development and sale of environmental prod-
ucts aimed at the implementation of the purposes 
and objectives of sustainable development of the 
territories are discovered.
Key words: “national innovation system”, sus-
tainable development, socio-economic and 
environmental transformations, environmentally 
oriented innovations, environmentally innova-
tive cluster, eco-innovative board, environmental  
services.



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

59

  МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

родою, політика органів публічної влади 
на різних рівнях управління повинна бути 
спрямована на оновлення техніко-техноло-
гічної бази, запровадження нових методів та 
форм організації виробництва й праці, що 
вимагатиме від усіх працівників еколого-е-
кономічного типу мислення (під час розв’я-
зання конкретних виробничо-господарських 
та економічних завдань завжди враховувати, 
як це відобразиться на природі, і за умов 
негативних екологічних наслідків шукати інші, 
більш екологічно безпечні варіанти їхнього 
розв’язання) [9, с. 14–16]. Тобто поєдну-
вати вимоги техногенної безпеки природи і 
людини з достатнім виробництвом необхідних 
благ потрібно шляхом удосконалення техно-
логій та формування екологічної свідомості 
[10, с. 26–28]. Відповідно, перехід до сталого 
розвитку вимагає від органів публічної влади 
здійснення глибоких структурних та функці-
ональних перетворень суспільного виробни-
цтва на інноваційній основі та забезпечення 
екологоорієнтованого розвитку всіх галузей 
економіки територій України.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Зв’язок інновацій із ресурсозберігаючим 
управлінням, охороною навколишнього сере-
довища, екологічно безпечним і раціональним 
природокористуванням, іншими питаннями 
сталого розвитку розглядається в працях 
таких багатьох вітчизняних і зарубіжних уче-
них, як Л. Абалкін, А. Аганбегян, А. Адамеску, 
О. Волошенко, Г. Гагаріна, С. Глазьєв, 
М. Гуревич, Г. Гутман, В. Делій, М. Коноваленко, 
А. Кузнєцова, В. Лексин, Д. Львов, Л. Мельник, 
Г. Немиров, І. Сотник, М. Чумакова, Ю. Шедько, 
та інших. Проте недостатньо дослідженими 
залишаються проблеми використання орга-
нами публічної влади екологічних імперативів 
у забезпеченні еколого-орієнтованих іннова-
цій сталого розвитку. 

Формулювання цілей (мети) статті. 
Метою статті є дослідження теоретичних 
і практичних аспектів використання орга-
нами публічної влади екологічних імперативів 
у забезпеченні екологоорієнтованих інновацій 
сталого розвитку територій України з ураху-
ванням досвіду розвинених держав світу. 

Виклад основного матеріалу. У контек-
сті суспільного визнання імперативу сталого 
розвитку найбільш важливого значення набу-
вають екологічні інновації, які іманентно при-
таманні цій формі взаємодії соціально-еконо-
мічної системи і навколишнього середовища. 

На думку А. Рейда і М. Міедзінскі, еколо-
гічні інновації можна охарактеризувати як не 
існуючі раніше конкурентоспроможні процеси, 
системи, послуги або процедури, здатні 

задовольнити потреби людей і забезпечити 
підвищення якості їх життя за мінімального 
споживання природних ресурсів протягом 
життєвого циклу в розрахунку на кожну оди-
ницю випуску і зниження рівня викиду токсич-
них субстанцій [14].

Класифікуючи екологічні інновації, 
Т. Карпіщенко і К. Ільяшенко поділяють їх 
на технічні (нові види еколого-безпечних та 
екологічно чистих продуктів, процесів, тех-
нологій тощо), організаційні (нові форми і 
методи організації господарської діяльності, 
орієнтовані на зменшення рівня екологічної 
небезпеки) і соціальні (нові форми творчої і 
громадської діяльності, що ставлять за мету 
екологізацію процесів виробництва і спожи-
вання) [2, c. 209].

Інші автори, Я. Бахова і Е. Захарова, 
пропонують екологічні інновації класифі-
кувати залежно від того виду позитивного 
ефекту (економічного, екологічного, соці-
ального, бюджетного, інтегрального), досяг-
нення якого вони забезпечують. Різна спря-
мованість екологічних інновацій дозволяє 
з повним правом віднести їх до інструментів 
забезпечення сталого розвитку територій, 
цільові установки якого передбачають досяг-
нення стійкості в економічному, екологічному 
та соціальному аспектах [1].

Більш обґрунтованою слід вважати позицію, 
яку сформулювали І. Сотник та М. Чумакова. 
На переконання дослідниць, екологічні іннова-
ції можна поділити на природоохоронні техно-
логії (засоби контролю, ліквідації і запобігання 
забрудненню, дотримання санітарних меж) 
та екоефективні інновації (принципово нові 
або модифіковані товари, процеси і послуги, 
які забезпечують отримання прибутку їх 
виробнику і споживачу, водночас сприяючи 
зниженню забруднення довкілля). Третім, 
найбільш сучасним різновидом екологічних 
інновацій, є системні інновації, що полягають 
у великомасштабних змінах систем виробни-
цтва і споживання, а також систем поводження 
з відходами в межах країни або регіону [8; 13].

Практика державної політики в країнах світу 
показує, що найбільш результативний процес 
інноваційного розвитку відбувається у рамках 
створення та функціонування інноваційної сис-
теми. Світова спільнота під визначенням «еко-
лого-орієнтовані інновації» розуміє еколого-о-
рієнтовані технології, які є менш шкідливими 
для навколишнього середовища, ніж інші. 

До них віднесено технології контролю 
за забрудненням (контроль за забрудненням 
повітря, управління відходами), вироблення 
товарів та надання послуг, що не супрово-
джуються масштабними витратами ресурсів 
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і забрудненням навколишнього середовища, 
а також управління ефективним використан-
ням ресурсів (водопостачання, енергозбере-
ження тощо) [13].

Водночас відповідно до Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 
№ 680-р «Про схвалення Концепції розвитку 
національної інноваційної системи» термін 
«національна інноваційна система» тракту-
ється як «сукупність законодавчих, структур-
них і функціональних компонентів (інституцій), 
які задіяні у процесі створення та застосування 
наукових знань та технологій і визначають пра-
вові, економічні, організаційні та соціальні умови 
для забезпечення інноваційного процесу» [6]. 

Керуючись цим розпорядженням, в регіо-
нах України згруповано елементи національ-
ної інноваційної системи в окремі підсистеми: 
державного регулювання, освіти, генерації 
знань, інноваційної інфраструктури, вироб-
ництва, які представлені мережею державних 
наукових центрів, системи підготовки мене-
джерів. І що особливо важливо – створено 
регіональні інноваційно-технологічні центри, 
де розпочата або проводиться робота з орга-
нізації інноваційно-промислових комплексів. 

Показово, що регіональна економічна 
система як життєздатне середовище містить 
у собі соціальні, політичні, інституціональні, 
екологічні та економічні системи регіону. У 
цьому зв’язку Л. Федулова пропонує визначати 
регіональну інноваційну систему як сукупність 
організаційних, структурних і функціональних 
компонентів (інституцій), задіяних у процесі 
створення та застосування наукових знань та 
технологій, що визначають правові, еконо-
мічні, організаційні та соціальні умови іннова-
ційного процесу в межах регіону та забезпечу-
ють розвиток інноваційної діяльності [7]. 

Розвиваючи цю думку, інші дослідники, 
А. Поручник та І. Брикова, пропонують визна-
чати регіональну інноваційну систему як сукуп-
ність приватних фірм, державних компаній, 
громадських організацій, органів влади та 
центрів створення нових знань і їх подальшої 
дифузії (університети, дослідницькі інститути, 
експериментальні лабораторії, агенції іннова-
ційного розвитку тощо), які поєднані між собою 
специфічними партнерськими взаємовідноси-
нами, що сприяють інтенсифікації інноваційної 
діяльності та, як наслідок, підвищенню рівня 
конкурентоспроможності регіону [3; 5].

Упродовж останніх років свідченням під-
вищеної уваги суспільства до проблеми еко-
логічних інновацій є той факт, що з 2010 року 
в рамках ЄС була розпочата публікація так 
званого «екоінноваційного табло», орієнтова-
ного на оцінку досягнень держав – членів ЄС 

у сфері впровадження інновацій екологічного 
профілю. Це табло включає кілька груп індика-
торів, котрі відображають діяльність у розрізі 
наступних напрямів [12]:

1) здійснення екоінноваційних вкла-
день (величина державних асигнувань 
на науково-дослідні та дослідно-конструк-
торські роботи у галузі охорони навколиш-
нього середовища та енергетики, чисельність 
дослідників, які займаються розробкою еколо-
гічних інновацій, сукупний обсяг екологічних 
інвестицій інноваційного профілю); 

2) екоінноваційна діяльність (число ком-
паній, що запровадили інновації, спрямовані 
на зниження рівня матеріало- та енергоєм-
ності, кількість організацій, що впроваджують 
стандарт ISO 14001);

3) результативність екоінноваційної діяль-
ності (кількість патентів у сфері зниження нега-
тивного впливу на навколишнє середовище, 
управління відходами та підвищення енерго-
ефективності, кількість наукових публікацій, 
присвячених тематиці екологічних інновацій); 

4) оцінка наслідків для навколишнього сере-
довища (зміна продуктивності використання 
сировини, підвищення ефективності викори-
стання земельних і водних ресурсів, енергії, 
зниження інтенсивності парникових викидів); 

5) оцінка соціально-економічних наслідків 
(параметри зайнятості, товарообігу, експорту 
продукції, виробленої в екологічно орієнтова-
них галузях).

На цей час «екоінноваційне табло» дозво-
ляє поділити держави – члени ЄС на кілька 
груп відповідно до результативності їх діяль-
ності у сфері реалізації екологічних іннова-
цій: лідерами є Данія, Фінляндія, Швеція; 
країнами з високими досягненнями – 
Австрія, Бельгія, Німеччина, Ірландія, Іспанія, 
Словенія, країнами із середніми досягнен-
нями – Великобританія, Італія, Люксембург, 
Нідерланди, Франція, Чехія; і країнами, які наз-
доганяють, – Болгарія, Угорщина, Греція, Кіпр, 
Латвія, Литва, Мальта, Польща, Португалія, 
Румунія, Словаччина, Естонія  [1].

Сьогодні екологічні інновації поступово 
перетворюються на основний фактор ста-
лого розвитку територій і забезпечують їх 
високий технологічний та конкурентоспро-
можний рівень шляхом впровадження нових 
екологічно спрямованих ідей, які характеризу-
ються як науковою, так і ринковою новизною. 
Екологічним інноваціям належить винят-
ково важлива роль у формуванні, мобілізації, 
використанні та відтворенні інвестиційного 
потенціалу як сукупності наявних коштів та 
можливостей їх використання в екологічно- 
орієнтованій інноваційній сфері [4] під час 



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

61

  МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

формування ефективної державної полі-
тики. Як наочні приклади реалізації еколо-
гічних інновацій показовими є напрями, які 
особливо актуальні для підтримки сталого 
розвитку на рівні муніципальних утворень 
міського профілю. Такими напрямами висту-
пають зниження рівня забруднення міського 
простору твердими побутовими відходами 
і нівелювання негативних наслідків викидів 
автотранспортних засобів. Водночас остан-
нім часом під час вибору матеріалу для виго-
товлення упаковки в промислово розвинених 
країнах, актуалізується цільова орієнтація 
на її екологічність, що багато в чому зумовлена 
спрямованістю споживчих переваг. Зокрема, 
28% покупців, за даними компанії Nielsen, 
купуючи продукти харчування, обов’язково 
звертають свою увагу на те, чи використову-
ється рециклічна й екологічна упаковка. 

Половина «екологічно орієнтованих» спо-
живачів з метою зниження навантаження 
на навколишнє середовище готові відмови-
тися від використання упаковки, призначеної 
для компактного зберігання харчової продукції 
в домашніх умовах, її транспортування і розі-
гріву. Усе більше уваги приділяється розробці 
біорозкладних полімерних матеріалів і створе-
них на їх основі упаковок, які розкладаються 
під впливом різних мікроорганізмів. 

На цей час світове виробництво біороз-
кладного пластику складає понад 140 млн 
тонн. При цьому набули поширення різні тех-
нологічні підходи до створення біорозкладних 
полімерів, таких як селекція спеціальних шта-
мів мікроорганізмів, які здійснюють деструк-
цію полімерів; здійснення синтезу біорозклад-
них полімерних матеріалів біотехнологічними 
методами; розробка матеріалів, які виробля-
ються на основі використання біологічних 
ресурсів, тощо [1].

Іншим інноваційним напрямом є підви-
щення екологічних якостей транспортних 
засобів із використанням у їх конструкції елек-
троприводу. При цьому можна виділити такі 
напрями створення машин з електромеханіч-
ними приводами, як конструювання екологічно 
чистих електромобілів і розробка електроме-
ханічних приводів із гібридними (комбінова-
ними) енергосиловими установками. 

Нині практично в усіх країнах світу спосте-
рігається збільшення продажів гібридних 
автомобілів. Найбільше продається на сві-
товому ринку легкових гібридних автомобі-
лів моделі Toyota Prius, у якій витрата палива 
становить 3,6 л на 100 км, викиди незгорі-
лих вуглеводнів CH і оксидів азоту NO

2
 були 

зменшені на 90%, а вуглекислого газу CO
2
 – 

на 50% у порівнянні з серійними моделями, 
які випускалися раніше [11].

При цьому світовий досвід демонструє 
прямий зв’язок зростання продажів гібрид-
них автомобілів зі стимулюванням їх власни-
ків з боку держави. Зокрема, у Великобританії 
власників гібридних автомобілів звільняють від 
сплати щорічного мита в розмірі 2 тисяч фунтів 
стерлінгів. Вищенаведені приклади дозволя-
ють наочно продемонструвати, що екологоо-
рієнтовані інновації стають усе більш затребу-
ваним інструментом формування передумов 
для забезпечення сталого розвитку [1].

Необхідно зауважити, що одним із найбільш 
ефективних напрямів формування адекват-
ного сучасним умовам механізму інтеграції 
екологоорієнтованої інноваційної діяльності 
в наявну систему економічних відносин є ство-
рення еколого-інноваційних кластерів на тери-
торії конкретних регіонів. Екологоінноваційний 
кластер можна представити у вигляді сукуп-
ності економічних інститутів, зайнятих розроб-
кою і реалізацією продукції екологічного про-
філю, і їх комплексної взаємодії як динамічної 
сукупності кількісних і якісних перетворень 
матеріальних ресурсів та інформації, спря-
мованих на реалізацію цілей і завдань ста-
лого розвитку територій. Основними цілями 
створення екологоінноваційного кластеру є: 
координація інноваційної діяльності організа-
цій, які входять у його структуру; створення 
партнерської мережі, що охоплює всі стадії 
реалізації інноваційних проєктів; формування 
інноваційного середовища, що сприяє ста-
лому розвитку; просування продукції і послуг 
екологічного профілю; сприяння залученню 
фінансових ресурсів у проєкти, реалізовані 
учасниками кластеру.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. З’ясовано, що за умови переходу 
до сталого розвитку територій виникає мож-
ливість формування нового способу мислення 
і суспільної свідомості, а також реалізації 
на цій основі комплексу соціально-економіч-
них і екологічних трансформацій, які в сукуп-
ності дозволяють забезпечити перехід люд-
ства до нової цивілізації. При цьому концепція 
сталого розвитку передбачає, що ключові еко-
логічні проблеми можуть бути вирішені орга-
нами публічної влади тільки на основі актив-
ного використання інноваційних досягнень, 
зокрема, еколого-інноваційних кластерів з 
метою підвищення як параметрів діяльності 
організацій, які формують кластер, так і стій-
кості розвитку територій загалом.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. З розвитком сучасних техноло-
гій у великих містах, процесів урбанізації та 
субурбанізації (приміські території), збіль-
шення міграційних процесів населення із сіль-
ської місцевості у великі міста, а також, врахо-
вуючи демографічні особливості та міграційні 
процеси, необхідним є здійснення системного 
аналізу розвитку публічного простору міста 
з урахуванням системного підходу, а також 
аналізу соціальних, економічних, політич-
них, демографічних особливостей. Водночас 

у наукових публікаціях у сфері публічного 
управління та адміністрування ще не сформо-
вано цілісного підходу щодо сутності публіч-
ного простору, хоча західноєвропейська 
наукова думка активно досліджує ці просторові 
форми протягом кількох останніх десятиріч. 

Дослідження наукових підходів у вивченні 
публічного простору міста набуває все нових 
актуальних питань, які потребують ґрунтов-
ного системного аналізу, та рекомендацій 
щодо запровадження комплексних підходів 
до принципів його реалізації.
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Заклад післядипломної освіти 
«Центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій 
при Київській обласній державній 
адміністрації»

У статті проаналізовано системний підхід 
до управління розвитком публічного про-
стору. Розглянуто поняття «публічний 
простір», а також здійснений аналіз автор-
ського підходу для визначення поняття 
«публічний простір міста».
Встановлено, що саме публічний простір 
міста слугує об’єднуючою ланкою міста, 
саме він забезпечує його цілісність у фізич-
ному та соціальному плані, забезпечуючи 
створення міської спільноти, відобража-
ючи соціальний прояв міста. З’ясовано, 
що функціональний вимір розглядається 
як можливість для різних форм комунікації 
між жителями міст, а також ефективних 
форм комунікації під час отримання публіч-
них послуг та ведення ефективного діалогу 
населення із представниками державних 
органів влади, а також відкритість і про-
зорість у прийнятті рішень керівниками 
державних організаційних структур, підпри-
ємств, установ і організацій щодо реалізацій 
стратегій розвитку на певній території. 
Так, публічний простір з позиції системного 
підходу ми можемо вивчати, враховуючи 
аналіз таких систем, як: певна адміністра-
тивна територія; органи державної і міс-
цевої влади; населення; інфраструктура; 
медичні заклади; гендерні та демографічні 
особливості; освіта та наука; екологія; еко-
номіка та інновації; охорона правопорядку 
та безпека населення; зони для відпочинку; 
рівень життя населення; наявність розвине-
ного громадянського суспільства; доступ-
ність товарів та послуг для населення на 
певній території.
Також із позиції системного підходу визна-
чено, що важливим є врахування таких 
основних принципів, як: цінність публічного 
простору – дозволяє розглядати систему 
одночасно і як єдине ціле, і як підсистему 
ієрархії інших систем; структуризація 
публічного простору – дозволяє аналізувати 
елементи системи та їх взаємозв’язки в 
рамках конкретної організаційної струк-
тури; множинність публічного простору 
– дозволяє використовувати множину кібер-
нетичних, економічних і математичних 
моделей для опису окремих елементів і сис-
теми загалом; системність публічного про-
стору – властивість об’єкта володіти всіма 
ознаками системи.

Ключові слова: публічний простір, систем-
ний підхід, управління, розвиток міст, прин-
ципи, елементи системи. 

The article analyzes the system approach to 
managing the development of public spaces. 
The concept of “public space” is considered, and 
also the analysis of the author’s approach for 
definition of the concept of public space of the 
city is carried out.
It is established that the public space of the city 
serves as a unifying link of the city, it is it that 
ensures its integrity in physical and social terms, 
ensuring the creation of the urban community, 
reflecting the social manifestation of the city. It 
was found that the functional dimension is seen 
as an opportunity for various forms of commu-
nication between urban residents, as well as 
effective forms of communication in obtaining 
public services and effective dialogue with gov-
ernment officials, as well as openness and trans-
parency in decision-making by public authorities, 
enterprises, institutions and organizations for the 
implementation of development strategies in a 
particular area.
Thus, we can study public space from the stand-
point of a systems approach, taking into account 
the analysis of such systems as: a certain admin-
istrative territory; state and local authorities; peo-
ple; infrastructure; medical institutions; gender 
and demographic features; education in science; 
ecology; economics and innovation; law enforce-
ment and public safety; recreation areas; living 
standards; the presence of a developed civil soci-
ety; availability of goods and services.
Also from the standpoint of a systems approach, 
it is determined that it is important to take into 
account such basic principles as: the value of 
public space – allows you to consider the sys-
tem both as a whole and as a subsystem of the 
hierarchy of other systems; structuring of public 
space – allows you to analyze the elements of 
the system and their relationships within a spe-
cific organizational structure; plurality of public 
space – allows you to use multiple cybernetic, 
economic and mathematical models to describe 
individual elements and the system as a whole; 
systematicity of public space – the property of the 
object to have all the features of the system.
Key words: public space, system approach, 
management, urban development, principles, 
system elements. 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

64 Випуск 17. 2020

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На цей час поняття «публічний простір» 
у наукових дослідженнях з публічного управ-
ління та адміністрування є недостатньо вивче-
ним, хоча українськими вченими В. Бакуменко, 
М. Білинською, В. Бодровим, В. Гошовською, 
В. Колтун, В. Корженко, О. Коротич, 
Т. Пахомовою, Я. Радиш, І. Розпутенком, 
В. Скуратівським, Ю. Сурміним, О. Сушинським 
та інші вже висвітлювалось зазначене поняття 
з позиції вивчення взаємозв’язку публічного 
простору та публічної політики, розвитку гро-
мадянського суспільства та розвитку терито-
ріальних громад.

На нашу думку, необхідним є застосування 
системного аналізу вивчення цього поняття 
з урахуванням усіх сучасних технологій та 
реформ у публічному управлінні. Поняття роз-
витку міста багатогранне й різноаспектне, 
тому цей процес постійно вивчається науков-
цями. Просторовий розвиток міста та його 
функції досліджуються у працях З. Герасимчук, 
Т. Ніщик, Л. Руденко; проблемам соціаль-
но-економічного розвитку міст присвя-
чено праці багатьох економістів, зокрема 
О. Бойко-Бойчук; актуальні питання забез-
печення екологічної безпеки міст в умовах 
сталого розвитку постійно в зоні уваги таких 
вчених, як Ю.С. Голік, О.Е. Ілляш, Л. Гришина, 
С. Доценко, проблеми формування організа-
ційної структури управління розвитком міст 
висвітлено у працях В. Мамонової.

Мета статті – розглянути теоретичні під-
ходи до визначення поняття «публічний простір 
міста» з урахуванням системного підходу.

Виклад основного матеріалу. 
Функціонування публічного простору міста 
українськими науковцями зазвичай розгля-
далося у таких наукових напрямах, як культу-
рологія, соціологія, архітектура. Так, у дослі-
дженнях українських вчених часто публічний 
простір міста ототожнюється із такими понят-
тями, як «суспільний простір», «громадський 
простір» та «соціальний простір». 

Доцільним є розгляд та аналіз будь-якої 
системи з позиції застосування системного 
підходу. Так, термін «системний підхід» ми 
часто зустрічаємо під час розгляду теоретич-
них і методологічних чинників в процесі вирі-
шення різноманітних наукових проблем.

Цей науковий підхід дозволяє вивчати 
публічний простір міста з урахуванням усіх вза-
ємопов’язаних елементів як одну систему [1]. 
Із загальнофілософського погляду систем-
ний підхід – це напрям методології наукового 
пізнання й соціальної практики, в основі 
якого лежить вивчення об’єктів як систем [1]. 
Методологічна специфіка системного під-

ходу визначається тим, що він орієнтує дослі-
дження на розкриття цілісності об’єкта й 
механізмів, що її забезпечують, на виявлення 
різноманітних типів зв’язків складного об’єкта 
та зведення їх у загальну теоретичну картину. 
Методи та засоби дослідження, що використо-
вуються під час системного вивчення об’єктів, 
є досить універсальними й застосовуються 
до систем будь-якої природи [1]. 

О. Богданов підкреслював універсалізм 
законів організації систем, який виявляється 
в тому, що вони є єдиними для будь-яких об’єк-
тів, що найрізнорідніші явища поєднуються 
загальними структурними зв’язками й законо-
мірностями. Поєднання таких елементів сис-
тем у публічному просторі, які можна об’єднати 
в єдине ціле, дає можливість самій системі 
функціонувати більш продуктивно та якісно [1]. 

Ефективність системного підходу зале-
жить від характеру застосовуваних загально-
системних закономірностей, що встановлю-
ють зв’язок між системними параметрами. 
Будь-яку систему можна дослідити, спираю-
чись на низку принципів системного аналізу. 
Так, публічний простір з позиції системного 
підходу ми можемо вивчати, враховуючи ана-
ліз таких систем, як:

 – певна адміністративна територія;
 – органи державної і місцевої влади;
 – населення;
 – інфраструктура;
 – медичні заклади;
 – гендерні та демографічні особливості;
 – освіта та наука;
 – екологія;
 – економіка та інновації;
 – охорона правопорядку та безпека насе-

лення;
 – зони для відпочинку;
 – рівень життя населення;
 – наявність розвиненого громадянського 

суспільства;
 – доступність товарів та послуг.

Також із позиції системного підходу важ-
ливим є врахування таких основних принци-
пів, як: 

 – цінність публічного простору – дозволяє 
розглядати систему одночасно і як єдине ціле, 
і як підсистему ієрархії інших систем;

 – структуризація публічного простору – доз-
воляє аналізувати елементи системи і їх взає-
мозв’язки в рамках конкретної організаційної 
структури;

 – множинність публічного простору –  
дозволяє використовувати множину кібер-
нетичних, економічних і математичних моде-
лей для опису окремих елементів і системи 
загалом;
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 – системність публічного простору – влас-
тивість об’єкта володіти всіма ознаками сис-
теми [7, c. 39–43].

Отже, за визначеними елементами сис-
теми та описаними принципами ми намага-
тимемося визначати всі структурні складники 
публічного простору та можливостей його 
розвитку для розвитку міста.

Адже, як слушно зазначає М. Грищенко, 
«публічний простір відіграє провідну роль 
у функціонуванні міста. Визначений фізично, 
він пов’язує між собою розрізнені міські осе-
редки (забезпечуючи логістичну функцію); 
в соціальному вимірі він відіграє соціально зна-
чущу роль інтеграції міського населення, забез-
печуючи умови для створення незапланованої 
анонімної взаємодії «незнайомців». Саме тому 
публічний простір міста слугує об’єднуючою 
ланкою міста, саме він забезпечує його ціліс-
ність у фізичному та соціальному плані, забез-
печуючи створення міської спільноти, відобра-
жаючи соціальний прояв міста» [2, с. 31–38].

Таким чином, «публічний простір міста» – це 
певний базис чи конструкт, а також комуніка-
ційний простір, де відбувається взаємодія та 
спілкування між різними соціальними групами, 
де кожен громадянин може реалізувати своє 
право на участь у політичному, соціальному, 
релігійному житті великої та малої соціальної 
групи та суспільства зокрема. 

Таким чином, до публічного простору нале-
жать: вулиці, площі, парки, сквери та інші 
громадські місця, передбачені для спільного 
перебування різних груп населення, також 
до публічного простору ми відносимо і квазі-
публічні місця (тобто місця, що перебувають 
в приватній власності, зберігаючи можливість 
відкритого доступу та забезпечують «комуні-
кацію незнайомців», основною функцією таких 
місць є забезпечення проведення вільного 
часу та споживання товарів та послуг) – торгі-
вельно-розважальні центри, кафе, тощо.

Певний публічний простір міста дає нам 
інформацію про латентні правила відкритих чи 
закритих просторів, психологічні та соціальні 
особливості приналежності до певної спільноти. 
В таких місцях часто актуалізуються та загос-
трюються соціальні суперечності, конфлікти, 
владні відносини, проявляються соціальні цін-
ності спільноти, її пріоритети та орієнтації, рівень 
інтегрованості, демократичності, відкритості, 
толерантності та розвитку спільноти, а також 
особливості ефектів соціалізації, соціальної 
ідентифікації та «сприйняття інших», що проявля-
ються саме в умовах публічного простору міста. 

Визначення “public space” у сучасній євро-
пейській традиції з позиції системного підходу 
розглядається в трьох основних аспектах: 

1) як відкритий простір для відпочинку, рекре-
ації, охорони здоров’я; 2) простір дебатів;  
3) доступний простір – місця для всіх або 
групи осіб. 

На основі наукових досліджень вченими 
виділені властивості соціальних змін у публіч-
ному просторі міста, що відбуваються на урба-
нізованих територіях. Таким чином, соціальні 
зміни у публічному просторі розглядають 
насамперед з позиції функціонального виміру, 
структурного виміру, функціонального виміру, 
мотиваційного виміру та процесуального 
виміру як елементи однієї системи. 

Функціональний вимір перш за все спря-
мований на його функціональне призначення 
публічного простору. 

Функціональний вимір публічного простору 
ми також розглядаємо як можливість для різних 
форм комунікації між жителями міст, а також 
ефективних форм комунікації під час отри-
мання публічних послуг та ведення ефектив-
ного діалогу населення із представниками 
органів влади, а також відкритість і прозорість 
у прийнятті рішень керівниками органів дер-
жавної влади, підприємств, установ і організа-
цій щодо реалізацій стратегій розвитку на пев-
ній території. 

Також до функціонального призначення 
публічного простору можливим є врахування 
ступеню комерціалізованості певних терито-
рій. Чи є окремі публічні місця дійсно публіч-
ними: кафе, громадські пляжі, території біля 
водоймищ, ліси, парки та інше.

На нашу думку, необхідним також є вра-
хування структурного виміру публічного 
простору із аналізом зонування території, 
форми власності території, що використо-
вується як публічний простір, та ступеню 
відкритості публічного простору (відкритий 
або з обмеженим доступом), а також ступінь 
виконання публічним простором логістичної 
функції у місті (як він пов’язує окремі міські 
осередки). 

Мотиваційний вимір може включати наяв-
ність певних норм поведінки в певному публіч-
ному просторі (або чи є такі норми вимогою 
в цьому просторі), як ідентифікуються «свої-
чужі», а також ефективна взаємодія в певному 
соціальному середовищі, малій чи великій 
соціальній групі.

Також важливим є врахування процесуаль-
ного виміру, а саме можливі форми інтеграції 
(реально або потенційно) може забезпечувати 
публічний простір (зокрема, міжособистісне 
спілкування, масові збори тощо), особливості 
спілкування в цьому просторі (наприклад, 
масова комунікація, у більшості неперсоніфі-
коване, персоніфіковане).
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Досліджуючи публічний простір терито-
ріальних громад, В.С. Колтун слушно зазна-
чила, що «публічний простір територіальної 
громади» – це складник простору населеного 
пункту, який є відкритим та доступним для чле-
нів, мешканців та гостей ТГ на постійній та безо-
платній основі, включає території загального 
користування, виділені відповідно до місто-
будівної документації та планів зонування, 
а також наземні, підземні, надземні частини 
будівель і споруд, спеціально призначені 
для використання необмеженим колом осіб з 
метою проведення комунікацій, професійної 
діяльності, дозвілля, рекреації, проведення 
масових заходів, організації пішохідних потоків 
тощо. Головною функцією публічного простору 
ТГ вважаємо формування та використання 
комунікативного потенціалу ТГ» [5, с. 1–5]. 

Дійсно, публічні простори сучасних міст 
функціонують набагато складніше. З одного 
боку, вони надають індивідам можливість соці-
альної репрезентації й контактів з незнайом-
цями, можливість зрозуміти свою позицію 
в суспільстві, а також набути статус політич-
ного суб’єкта. Водночас (і набагато частіше) 
публічні простори – це місця, де наділена вла-
дою коаліція економічних еліт за допомогою 
державних апаратів, ЗМІ і професійних твор-
ців просторів (архітекторів, дизайнерів, про-
єктувальників, урбаністів, маркетологів) реа-
лізує свою політичне, економічне й культурне 
верховенство, створюючи «репрезентації 
простору»  [7, с. 26–33].

З іншого боку, міські соціальні рухи, урба-
ністичні ініціативи й виключені з публічного 
простору спільноти відповідають спроти-
вом і творчим протестом, «повертаючи» 
(re-claiming) собі фізичний і дискурсивний 
простір і відвойовуючи своє «право на місто».

Так, якщо ми розглядаємо сучасні міста, 
то можемо зазначити, що в них ми знахо-
димо недостатню кількість ознак, які вказують 
на публічність. Адже публічність включає такі 
ключові ознаки міста, як вільний необмеже-
ний доступ, чітке розмежовування публічного 
й приватного, вільна комунікація між жителями 
міст та суспільства загалом. 

Класичні міські публічні простори стрімко 
занепадають і зникають. Ці процеси пов’я-
зані як із приватизацією їх, так і (набагато 
більше) з занепадом публічного життя, зник-
ненням самого феномену публічної людини та 
з розмиванням поняття місця (place) в сучас-
ній культурі. Так, стрімке зростання мобіль-
ності сучасного міського населення та доступ 
до глобальних інформаційних мереж призво-
дить до того, що місце як таке перестає сприй-
матись як щось статичне й цінне саме по собі. 

Традиційні міські публічні простори втра-
чають свій унікальний антропологічний склад-
ник – характерні для цього місця, соціуму й 
часу просторові соціальні практики. Це при-
зводить до появи феномену, який французь-
кий антрополог Марк Оже понад 20 років тому 
назвав «не-місцями» супермодерності, тобто 
«неантропологічними» просторами без іден-
тичності та історії, місцями транзиту, спожи-
вання й невизначеності, місцями з дуже обме-
женою «програмою» [6, с. 64–71].

Контроль публічних просторів з боку дер-
жави та домінантна ідеологія створюють такі 
режими використання та способи сприйняття 
простору, які виключають з нього цілі соціальні 
групи (бідних, безхатченків, мігрантів та інших). 

Зрозуміти функціонування публічного 
простору як фактору, що безпосередньо 
сприяє соціальному й культурному різно-
маніттю міського життя, а також як «сцени» 
повсякденного життя й «місця демократії» 
в сучасних містах неможливо поза аналізом 
соціальних відносин контролю, домінування, 
виключення й репрезентації, які відтворю-
ються в ньому, значно ускладнюючи абстрак-
тне протиставлення приватного й публічного, 
державного й громадянського [4].

Знайти традиційні публічні простори (муні-
ципальні площі й парки) в сучасних містах стає 
дедалі важче, адже публічна й приватна сфери 
в них надзвичайно переплетені; багато номі-
нально приватних просторів слугують публіч-
ним потребам. 

З огляду на це протиріччя американські соці-
ологи міст Захарія Ніл та Ентоні Орам пропону-
ють таке узагальнено нейтральне визначення: 
публічні простори – це «всі простори, відкриті 
та доступні для всіх представників публіки 
в суспільстві в принципі, хоча необов’язково 
на практиці» [9, с. 1]. 

Таке нейтральне визначення, на пер-
ший погляд, дає змогу оминути проблема-
тичне протиставлення «приватне – публічне» 
і включити в публічну сферу ті простори, які, 
не будучи публічними за формою власно-
сті, фактично виконують публічні функції. 
Водночас воно досить розмите і не врахо-
вує такого елементу справжнього публічного 
простору, як сприяння соціальним інтеракціям 
і реалізація громадянських свобод. 

На думку М. Кон, міські простори можна 
помістити на довгій прямій, на «публічному» 
кінці якої розташовуватиметься «класичний 
форум» (спеціально створений державою 
простір для необмеженої соціальної комуніка-
ції), а на «приватному» – закрите для сторон-
ніх приватне помешкання, захищене від втор-
гнення законами. Між ними розташовуються 
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всі ті різноманітні гібридні простори, які вико-
нують публічні функції, але не відповідають 
усім критеріям традиційних публічних просто-
рів: від кафе до торговельних центрів. Їх М. Кон 
пропонує називати «соціальними просто-
рами» [5, с. 1–17]. Питання «чи можна вважати 
соціальні простори публічними, чи повинні 
вони забезпечувати рівний доступ?» стає 
одним з ключових, коли йдеться про просто-
рову справедливість і «повернення» публіч-
них просторів. Від відповіді на це запитання 
залежить, чи зможемо ми реалізувати в таких 
просторах свої громадянські права. 

Маргарет Кон наголошує, що доступність 
та власність самі не визначають якість публіч-
ного простору, для цього потрібно врахову-
вати характер соціальних інтеракцій, яким 
сприяє цей простір. Одні простори сприяють 
незапланованим контактам між людьми, тоді 
як інші – спрямовують громадську увагу на пев-
ний об’єкт і посилюють колективну ізоляцію 
(як торговельні центри). І навіть в інклюзивних 
просторах можуть існувати невидимі форми 
виключення. Щоб наочніше продемонструвати 
це розрізнення, дослідниця, крім інтерсуб’єк-
тивності, використовує також поняття спекта-
клю, введене Гі Дебором. «Простори спекта-
клю»: кінотеатри, стадіони, виставкові зали та 
подіуми, а також телевізійні ток-шоу збирають 
маси людей разом, але концентрують їхню 
увагу на самому спектаклі, забираючи в них 
можливість участі й діалогу, а відтак і спільного 
творення нових вимірів публічності [5, с. 10–11]. 

Останні 30 років увага більшості дослідників 
міст прикута до особливостей створення нових 
публічних просторів, тактик їхнього викори-
стання і боротьби за них. Можна виділити три 
основні визначення публічного простору: еко-
номічне, соціально-просторове та політичне 
[9]. Певною мірою вони доповнюють один 
одного і відповідають трьом компонентам 
визначення публічного простору, виокремле-
ним Маргарет Кон:

З погляду економічного визначення 
«публічного простору» цей підхід передбачає 
три режими публічності і використання публіч-
них просторів:

Quintessential (Traditional) public forum – 
простори, спеціально створені (зазвичай дер-
жавою) для соціальних інтеракцій, публічного 
життя і реалізації громадянських свобод;

Non-public forum та Limited public forum – 
місця зі змішаним режимом доступності, в яких 
дозволені не всі види громадської політичної 
активності.

Юридичне визначення публічності / приват-
ності простору переводить проблему з акаде-
мічної в легальну площину, адже, керуючись 

законом, суди можуть зобов’язувати влас-
ників приватних просторів, які є загальнодо-
ступними, не перешкоджати реалізовувати 
громадянам політичні права, і таким чином пере-
творюють їх ці простори на публічні. І навпаки, 
суди можуть забороняти громадську актив-
ність навіть у публічних просторах, створених 
державою, виключаючи їх із публічної сфери. 

Варто зазначити, що в українському 
законодавстві відсутнє визначення «публіч-
ного простору»; в регулятивних актах, які 
стосуються міського управління і містоплану-
вання, визначаються лише так звані «простори 
громадського використання».

Висновки. На основі аналізу наукових 
джерел визначено, що публічний простір 
передбачає постійну ефективну взаємодію і 
комунікацію у суспільстві. Публічний простір 
повинен бути відкритим та передбачати ефек-
тивний діалог влади і громади міста. Також 
відкрита комунікація у публічному просторі 
передбачає наявність суспільних інститутів 
та залучення представників громади міста 
до активних соціальних та політичних процесів 
у прийнятті політичних та соціальних рішень.  
Важливим аспектом у публічному просторі 
міста є безпека і реалізація суспільних інтере-
сів жителів та гостей міста.

Ефективність системного підходу зале-
жить від характеру застосовуваних загально-
системних закономірностей, що встановлю-
ють зв’язок між системними параметрами. 
Будь-яку систему можна дослідити, спираю-
чись на низку принципів системного аналізу. 
Так, публічний простір з позиції системного 
підходу ми можемо вивчати, враховуючи ана-
ліз таких систем, як: певна адміністративна 
територія; органи державної і місцевої влади; 
населення; інфраструктура; медичні заклади; 
гендерні та демографічні особливості; освіта 
та наука; екологія; економіка та інновації; охо-
рона правопорядку та безпека населення; 
зони для відпочинку; рівень життя населення; 
наявність розвиненого громадянського 
суспільства; доступність товарів та послуг.

Також із позиції системного підходу важли-
вим є врахування таких основних принципів, як: 

 – цінність публічного простору – дозволяє 
розглядати систему одночасно і як єдине ціле, 
і як підсистему ієрархії інших систем.

 – структуризація публічного простору – доз-
воляє аналізувати елементи системи і їх взає-
мозв’язки в рамках конкретної організаційної 
структури. 

 – множинність публічного простору – доз-
воляє використовувати множину кібернетич-
них, економічних і математичних моделей для  
опису окремих елементів і системи загалом.
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 – системність публічного простору – власти-
вість об’єкта володіти всіма ознаками системи.

У подальших наших наукових досліджен-
нях за визначеними елементами системи та 
описаними принципами ми намагатимемося 
визначати всі структурні складники публічного 
простору та можливостей розвитку міста.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Україні – це молода сучасна дер-
жава, що постійно змінюється, намагаючись 
перейти від авторитарної моделі державного 
управління до демократичного. Вибір правиль-
ного вектору розвитку є одним з актуальних 
завдань уряду, що потребує наявність досвіду 
та відповідних науково-методичних розробок, 
необхідність створення яких не викликає сум-

ніву за умов демократичного транзиту та мін-
ливих зовнішніх та внутрішніх умов.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемі демократичних перетворень 
присвячено багато наукових робіт таких зару-
біжних вчених, як О. Доннел, Р. Даль, Х. Лінц, 
Д. Растоу, А. Пшеворський, С. Хантінгтон, 
Ш. Ейзенштадт, Р. Інглхарт, Ф. Шміттер. 
Закордонні дослідники розкривають аме-
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У статті автор аналізує сутність дефініцій 
«генеза», «парадигма» у напрямі розвитку 
демократичного розвитку. Автор визначає 
сутність дефініції «генеза демократич-
ного транзиту» у розробленні, адаптації 
вітчизняних та закордонних наукових роз-
робок, виокремленні тих, що враховувати-
муть українську ментальність та інте-
реси. Автором показано, що перешкодою 
на шляху реформування та досягнення 
демократичного розвитку є і слабкість 
соціальної бази демократичного поступу: 
високі показники майнового розшарування, 
бідність, наявність значної частки маргі-
налізованого населення і головне – темпи 
створення основної рушійної сили демокра-
тії – середнього класу, залишаються надто 
повільними. Водночас у масовій свідомості 
та політичній участі українських громадян 
спостерігаються певні позитивні зрушення. 
Своїми показниками вони поступово набли-
жаються до характеристик, притаманних 
населенню країн розвинутої демократії. 
Крім того, для України є специфічним наяв-
ність елементів як «західного», так і «неза-
хідного» політичного процесу у здійсненні 
демократичної трансформації.
Науковці виділяють три етапи встанов-
лення демократії у зарубіжних країнах, що 
мають бути враховані під час розвитку 
демократичного транзиту в Україні. Під час 
першого підйому (1828–1926 рр.) хвилі відбу-
вається період становлення демократичних 
інститутів. Запроваджуються вибори як 
демократичний інститут. Спочатку чоло-
віки отримують право голосу: скасовується 
майновий ценз, залишається тільки віковий. 
У багатьох країнах встановлюються більш 
демократичні форми правління – конститу-
ційні монархії і республіки. 
Друга світова війна сприяла появі другої 
хвилі демократизації (1943–1962 рр.). Цей 
період характеризується крахом колоніаль-
ної системи і появою нових незалежних дер-
жав. Сформувалися нові національні уряди 
з елементами демократичних інститу-
тів у країнах Європи, Латинської Америки, 
в Японії, Кореї. 
Третя хвиля демократизації розпочина-
ється падінням португальської диктатури в 
середині 1970-х рр. У країнах Азії і Латинської 
Америки відбувається лібералізація автори-
тарних режимів та перехід до демократії. 
Ключові слова: демократичний транзит, 
парадигма, генеза, державне управління, 
механізм державного управління.

In the article the author analyzes the essence 
of the definitions of “genesis”, “paradigm” in the 
direction of democratic development. Paradigm 
The author defines the essence of the definition 
of the genesis of democratic transit and defines 
it in the development, adaptation of domestic 
and foreign scientific developments, the selec-
tion of those that will take into account the 
Ukrainian mentality and interests. The author 
shows that the weakness of the social base of 
democratic progress is an obstacle to reforming 
and achieving democratic development: high 
rates of property stratification, poverty, a large 
share of marginalized population and, most 
importantly, the pace of creation of the main 
driving force of democracy – the middle class, 
remain too slow. At the same time, there are 
some positive changes in the mass conscious-
ness and political participation of Ukrainian 
citizens. By their indicators, they are gradually 
approaching the characteristics inherent in the 
population of developed democracies. In addi-
tion, the presence of elements of both “Western” 
and “non-Western” political processes in the 
implementation of democratic transformation is 
specific to Ukraine.
Scholars identify three stages of establishing 
democracy in foreign countries, which should be 
taken into account in the development of dem-
ocratic transit in Ukraine. During the first rise 
(1828–1926) of the wave there is a period of for-
mation of democratic institutions. Elections are 
being introduced as a democratic institution. Ini-
tially, men get the right to vote: the property qual-
ification is abolished, only the age requirement 
remains. In many countries, more democratic 
forms of government are established – constitu-
tional monarchies and republics.
World War II contributed to the emergence of the 
second wave of democratization (1943–1962). 
This period is characterized by the collapse of 
the colonial system and the emergence of new 
independent states. New national governments 
with elements of democratic institutions were 
formed in Europe, Latin America, Japan, and 
Korea.
The third wave of democratization began with 
the fall of the Portuguese dictatorship in the mid-
1970s. The liberalization of authoritarian regimes 
and the transition to democracy took place in 
Asia and Latin America.
Key words: democratic transit, paradigm, gen-
esis, public administration, mechanism of public 
administration.
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риканський досвід, досвід країн Латинської 
Америки та Європи. В Україні за цим напрямом 
працюють Т. Бєльська, О. Марчак, К. Небрат, 
Ю. Панійко, Л. Приймак, О. Радченко. 
Українські дослідники вивчали світову періо-
дизацію розвитку демократичного транзиту, 
проте не достатньо уваги приділяють демокра-
тизаційним процесам у нашій країні у напрямі 
розбудови демократичної держави.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Наукові розвідки 
у напрямі розвитку демократичного транзиту 
узагальнюють зарубіжний досвід, порівнюють 
Україну з іншими посткомуністичними краї-
нами, проте не вказують конкретного напряму 
його впровадження в Україні 

Метою статті є визначення сутності дефі-
ніції генеза парадигми демократичного дер-
жавотворення та обґрунтування, що саме 
вона є механізмом державотворення постра-
дянського періоду.

Виклад основного матеріалу. Україна 
молода держава, що намагається досягти 
європейських стандартів життя, високих 
показників розвитку економіки, що зумовило 
появу та здійснення трансформаційних пере-
творень в усіх сферах, зокрема, пенсійній, охо-
роні здоров’я, освіті, правоохоронній тощо. 
Отже, всі найважливіші галузі знаходяться під 
впливом реформ, мета яких – покращення 
життя населення. Розуміння демократичних 
процесів, що відбуваються в Україні, активі-
зує потребу вивчення загальнотеоретичних 
закономірностей та дослідження вивчення 
парадигми її розвитку.

Термін «парадигма» найчастіше використо-
вується у розумінні «теорія», «концепція», 
«доктрина», «модель», «уявлення», «система 
поглядів». Парадигма співвідноситься із кон-
цепцією як часткове і ціле, відрізняючись від 
останньої тим, що парадигма є системою уяв-
лень, характерною для певного етапу розвитку 
науки, культури, суспільного життя; являє 
собою приклад або показовий випадок кон-
цепції чи теоретичного підходу[2, с. 422].

Згідно з енциклопедією державного управ-
ління парадигма – це система основних 
наукових досягнень (теорій, методів), згідно 
з якими організовується дослідницька прак-
тика у певний період (наприклад відправна 
парадигма дослідження); висхідна концепту-
альна схема чи модель у постановці проблеми 
та її вирішенні [2, с. 422].

У широкому розумінні парадигма дер-
жавного управління – це система основних 
наукових досягнень у сфері державного управ-
ління, що є продуктом його бачення та осмис-
лення, сукупністю уявлень про його об’єкт, 

процеси, явища як образу його бажаного май-
бутнього стану, набором системоутворюючих 
ідей і соціальних цінностей, як сценарію мож-
ливих подій, обставин і наслідків і як свідчення 
міри професіоналізму суб’єктів державного 
управління, продукту розумової праці керівни-
ків усіх рівнів управління. З цього погляду пара-
дигма державного управління включає піз-
навальний, аналітичний, ціннісний, творчий і 
організаційно-вольовий компоненти [3, с. 439].

Парадигма демократичного транзиту є сис-
темою поглядів на явища, об’єкти і процеси 
у державному управлінні, що на певному етапі 
розвитку держави і суспільства підтвердили 
свою істинність і тому поділяються переваж-
ною більшістю фахівців. 

Отже, парадигма демократичного тран-
зиту – сукупність філософських, загально-
теоретичних, методологічних, світоглядних, 
наукових, управлінських та інших настанов, які 
сформувалися історично і прийняті у постра-
дянських країнах як зразок, норма, стандарт 
вирішення проблем.

Обґрунтування заходів для розвитку демо-
кратичного транзиту в Україні, доцільно дослі-
дити його генезу. Згідно з Оксфордським слов-
ником генеза – походження чогось, коли щось 
розпочалося або починає існувати [5]. Ґенеза 
парадигми демократичного транзиту полягає 
у розробленні, пошуку вітчизняних та закор-
донних наукових розробок, виокремлення тих, 
що враховуватимуть українську ментальність 
та інтереси, оскільки неможливо безпосе-
редньо закордонні надбання впровадити, що 
зумовлено наявністю власної української істо-
рії, культури та ментальністю, що відрізняється 
від європейської.

Україна, проголосивши державну неза-
лежність, взяла курс на творення демокра-
тичної політичної системи. На цей час маємо 
майже всі необхідні атрибути державності, 
політичні інститути, саме існування яких свід-
чить, що в країні відбуваються процеси демо-
кратизації. Проте більшість спостерігачів вва-
жає, що Україні ще далеко до встановлення 
справжнього демократичного режиму, що 
вона переживає синдром «політичного пере-
втомлення». У громадян зростає розчару-
вання в ідеалах демократії.

Проблемі демократичного транзиту присвя-
чена значна історіографія, створена зусил-
лями різних шкіл як західної, так і вітчизняної 
аналітичної традиції. В політичній науці скла-
лися два основні підходи до інтерпретації умов 
формування демократичних систем та інсти-
тутів. Так, прихильники структурного підходу 
(а це переважно західні дослідники) виходять 
із того, що демократичні режими утворюються 
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під домінуючим впливом макрофакторів – 
фундаментальних якісних змін в усіх системах 
життєдіяльності соціуму. Згідно з цим підхо-
дом демократія має бути підготовлена від-
повідним соціально-економічним розвитком 
суспільства, виконувати функцію оформлення 
базових процесів, що відбуваються в соціаль-
ній сфері. С. Хантінгтон, наприклад, поєдну-
ючи процеси модернізації та демократизації, 
вважає, що запорукою успіху останньої є дов-
готривалі реформи, що ведуть до підвищення 
складності, адаптивності політичної системи 
загалом, секуляризації суспільного життя, 
раціоналізації структур влади, досягненню 
національної єдності тощо.

Прихильники процедурного підходу вва-
жають, що головними умовами переходу 
до демократії є характер правлячих еліт, їх 
політичні цінності та ідеали, найважливіші 
тактики і технології володарювання, які вико-
ристовуються ними. В цьому разі успіх проєкту 
під назвою «демократія» залежить від ступеня 
компетентності еліт, їх здатності і можливо-
стей мобілізувати всі (у тому числі й людські) 
ресурси для досягнення поставленої мети.

Перехід до демократії передбачає наявність 
відповідних умов у економіці, соціальній та 
культурно-духовній сферах. Принципове зна-
чення має розвиток інфраструктури, ринкових 
відносин, зрілість громадянського суспільства 
та інші чинники. Особливість демократичного 
переходу України полягає у необхідності одно-
часного вирішення проблем демократизації, 
створення сучасного ринкового господарства, 
державно-інституційного та національно-гро-
мадянського будівництва.

Однією з успішних умов переходу до демо-
кратії є послідовне вирішення завдань від-
повідних етапів розвитку. Не можна «перес-
кочити» через певну фазу й відразу стати 
демократичною країною. Відповідно до тео-
ретичних моделей демократичного транзиту 
Україна вже здебільшого вирішила завдання 
першого етапу – «лібералізацію», і зараз пере-
буває на стадії «демократизації». Звичайно 
цей процес буде достатньо тривалим, оскільки 
завдання демократизації потребує корінних 
реорганізацій у всіх сферах суспільних відносин: 
від економіки – до освіти й культури. Серйозним 
гальмом на цьому шляху є відсутність націо-
нальної єдності, а також продуманої держав-
ної стратегії демократичного реформування.

Громадянське суспільство в Україні перебу-
ває на початковому етапі свого становлення. 
Йому притаманні слабкість та нерозвиненість 
структур, відсутність сталих традицій грома-
дянської співпраці й солідарності. Приватні 
інтереси слабо артикульовані, а групові – 

переважно мають корпоративно-егоїстичний 
характер, що є фактором стримування у про-
цесі налагоджування горизонтальних зв’язків 
у суспільстві.

Політичні партії, попри підвищення їх ролі 
у суспільно-політичному житті країни, не є 
надійними каналами політичної участі грома-
дян, оскільки зазвичай вони є виразниками 
інтересів потужних фінансово або політико-е-
кономічних груп, впливових політичних ліде-
рів, а не соціальних верств. Звідси дефіцит 
довіри до політико-владних інститутів з боку 
населення, викривлення структури участі.

Перешкодою на шляху реформування 
є і слабкість соціальної бази демократич-
ного поступу: високі показники майнового 
розшарування, бідність, наявність знач-
ної частки маргіналізованого населення і 
головне – темпи створення основної рушійної 
сили демократії – середнього класу, залиша-
ються надто повільними. Водночас у масовій 
свідомості та політичній участі українських 
громадян спостерігаються певні позитивні 
зрушення. Своїми показниками вони посту-
пово наближаються до характеристик, при-
таманних населенню країн розвинутої демо-
кратії. Крім того, для України є специфічним 
наявність елементів як «західного», так і «неза-
хідного» політичного процесу у здійсненні 
демократичної трансформації.

У світовій практиці виділяють три етапи 
розвитку демократичного транзиту. Під час 
першого підйому (1828–1926 рр.) хвилі відбу-
вається період становлення демократичних 
інститутів. Запроваджуються вибори як демо-
кратичний інститут. Спочатку чоловіки отри-
мують право голосу: скасовується майновий 
ценз, залишається тільки віковий. У багатьох 
країнах встановлюються більш демократичні 
форми правління – конституційні монар-
хії і республіки. Припиняють своє існування 
Російська, Австро-Угорська, Німецька імперії. 
Значну роль у процесі демократизації відіграли 
політичні партії, що в більшості країн виника-
ють у ХІХ ст. Ірландія, Ісландія, Швейцарія 
отримують незалежність. Тобто це початковий 
період становлення елементарних держав-
них демократичних інститутів в індустріальних 
країнах. Крах соціалістичної системи – остан-
ній етап деколонізації.

Перший спад демократичної хвилі відбу-
вається в 1922–1942 рр. Це період встанов-
лення фашистських, комуністичних режи-
мів. В Італії приходить до влади Муссоліні, 
в Німеччині – Гітлер (після чого припинила існу-
вання Веймарська республіка). Воєнні пере-
вороти та скасування демократичних режи-
мів відбулися в Польщі, країнах Прибалтики. 
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Фашистські режими встановлюються в Австрії, 
Чехії, Греції, Португалії, Іспанії. Це період анти-
демократичних рухів і встановлення тоталітар-
них режимів, що відбуваються на фоні еконо-
мічної та політичної кризи в державах. 

Друга світова війна сприяла появі другої 
хвилі демократизації (1943–1962 рр.). Цей 
період характеризується крахом колоніальної 
системи і появою нових незалежних держав. 
Сформувалися нові національні уряди з еле-
ментами демократичних інститутів в країнах 
Європи, Латинської Америки, в Японії, Кореї. 
Слід зазначити, що в окремих новоутворених 
країнах були встановлені воєнні диктатури; 
на Філіппінах, в Індії демократичні режими 
проіснували недовго. Отже, друга хвиля демо-
кратизації характеризувалася передусім 
звільненням країн від колоніальної залежності 
і появою на карті світу нових незалежних дер-
жав з власною системою управління. Другий 
спад (1958–1975 рр.) характеризується вста-
новленням у цілій низці країн авторитарних 
режимів. Зміни відбулися перш за все в кра-
їнах Латинської Америки. Антидемократичні 
процеси відбуваються в азіатських краї-
нах: Пакистані, Кореї, Індонезії, Філіппінах, 
Туреччині та інших. Останній період деколоні-
зації призвів до встановлення в африканських 
країнах авторитарних режимів.

Третя хвиля демократизації розпочина-
ється падінням португальської диктатури 
в середині 1970-х рр. У країнах Азії і Латинської 
Америки відбувається лібералізація авто-
ритарних режимів та перехід до демократії. 
У кінці 80-х рр. ХХ ст. демократична хвиля 
охопила країни «соціалістичного табору».  
На зміну однопартійності приходить бага-
топартійність, відбуваються альтернативні 
вибори (за участю кількох кандидатів).  
На політичній карті з’явилося багато нових 

демократичних держав. За характером демо-
кратичних перетворень [1, с. 80–81].

Отже, створюючи в Україні умови для роз-
витку демократичного транзиту, потрібно вра-
хувати українську ментальність, культуру 
та цінності.

Висновки. Отже, генеза парадигми демо-
кратичного транзиту полягає у розробленні, 
пошуку вітчизняних та закордонних наукових 
розробок, виокремленні тих, що враховува-
тимуть українську ментальність та інтереси, 
оскільки неможливо впровадити закордонні 
надбання, що зумовлено наявністю власної 
української історії, культури та ментальністю, 
що відрізняється від європейської. Парадигма 
демократичного транзиту є механізмом сучас-
ного державотворення пострадянських країн. 
Перспективами подальших наукових дослі-
джень є вивчення особливостей парадигми 
демократичного транзиту в Україні.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний стан розвитку соціогума-
нітарної сфери в Україні напряму залежить від 
раціональності використання наявних ресур-
сів у державному управлінні цією сферою, 
а також в ефективному інституціональному 
забезпеченні такого управління. Держава 
розробляє та запроваджує соціогуманітарну 
політику, враховуючи потреби суспільства, 
але досягнення її цілей стає можливим лише 

у разі відповідності спроможності механізму 
держави проголошеним та задекларованим 
завданням. Для цього існує потреба у фор-
муванні відповідної таким завданням і цілям 
інституційного забезпечення. Державна полі-
тика в соціогуманітарній сфері не уявляється 
монолітною, вона є структурованою та склада-
ється з багатьох взаємозалежних елементів. 
Реалізація кожного елементу, запровадження 
кожного механізму – все це відбувається тим 
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Досліджено теоретичні підходи до визна-
чення сутності інституціоналізації як еле-
менту забезпечення державної політики. 
Метою статті є дослідження інституцій-
ного складника механізмів реалізації дер-
жавної політики у соціогуманітарній сфері. 
Розкрито основні засади державної соціо-
гуманітарної політики. Визначені напрями 
та сфери її реалізації. Доведено існування 
декількох підходів до формування державної 
політики в соціогуманітарній сфері: галузе-
вий, просторовий, секторальний. Досліджені 
особливості інституціонального забезпе-
чення державної політики в соціогумані-
тарній сфері. Констатовано, що галузева 
структура управління соціогуманітарною 
сферою існує у вигляді розрізнених вертика-
лей ієрархії державних органів у відповідних 
секторах такої політики, але вони не об’єд-
нані сьогодні єдиним центром прийняття 
політичних рішень. Відзначено, що галузе-
вий підхід у сфері державного управління є 
найбільш ефективним, оскільки визначає 
основні засади, принципи та цілі здійснення 
державно-управлінського впливу в однорідній 
сфері суспільних відносин, однорідність якої 
визначається єдиним контуром суспільних 
потреб. 
Відзначено, що галузевий підхід ґрунтується 
на інституціональному об’єднанні, яке відпо-
відає сучасним напрямам реалізації політики 
в медичній, соціальній, освітній та інших 
сферах. Зроблено висновок, що дослідження 
інституційного забезпечення державної 
політики в соціогуманітарній сфері, під 
інституціоналізацію державної політики в 
соціогуманітарній сфері пропонується розу-
міти формалізовану (через певну сукупність 
органів державної влади, інститутів грома-
дянського суспільства, установ, організацій 
різних форм власності, а також органів міс-
цевого самоврядування), структуровану та 
організовану у певному законодавчо визна-
ченому порядку ієрархію рівнів розробки, 
запровадження та практичної реалізації дер-
жавної політики, детермінованої за певними 
галузями та спрямованої на досягнення 
спільної мети розвитку соціогуманітарної 
сфери. Доведено, що на теоретичному рівні 
є такі три підходи до побудови інституціо-
нального виміру державної політики в соціо-
гуманітарній сфері: галузевий, просторовий 
і секторальний. 

Ключові слова: державна політика в соці-
огуманітарній сфері, інституціоналізація, 
галузевий підхід, гуманітарна політика, соці-
альна політика.

Theoretical approaches to the definition of 
institutionalization as an element of national 
policy provision are researched. The article 
aim is to discover the institutional constitu-
ent of national policy mechanism realization 
in the socio-humanitarian sphere. The main 
aspects of national socio-humanitarian policy 
are revealed. Branches and spheres of its real-
ization are determined. The existence of a few 
approaches to the formation of national policy 
in the socio-humanitarian sphere are proved. 
One nominates them as specialized, spatial 
and sectoral ones. Peculiarities of institutional 
provision of national policy within the socio-hu-
manitarian sphere are researched. It is stated 
that the sectoral structure of socio-humanitarian 
sphere administration exists in the form of dis-
tinguishing hierarchical state bodies in certain 
sectors of such policy but they are not united by 
the common center of political decisions mak-
ing. It is noted that the sectoral approach in the 
field of national administration is the most effec-
tive one since it outlines the essential basis, 
principles and goals of national administration 
influence in the homogeneous sphere of social 
relations determined by the unique contour of 
social needs. It is emphasized that the sectoral 
approach is based on the institutional consoli-
dation corresponding to modern directions of 
policy realization in the medical, social, edu-
cational and other spheres. It is concluded that 
the research of national policy institutional pro-
vision in the socio-humanitarian sphere tends to 
be understood as a formalized, structural and 
arranged in the particular legal hierarchical lev-
els of development, implementation of national 
policy determined according to the certain fields 
focusing on achievement of common develop-
ment aim of socio-humanitarian sphere. It is 
proved that within the theoretical level there are 
a few approaches to the formation of national 
policy institutional dimension in the socio-hu-
manitarian sphere such as branch, special and 
sectoral ones.
Key words: national policy in the socio-hu-
manitarian sphere, institutionalization, branch 
approach, humanitarian policy, social policy.
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ефективніше, чим раціональніше побудо-
вано структуру органів публічного управління 
в згаданій сфері. Таким чином, сьогодні постає 
проблема моніторингу наявного стану інсти-
туційного забезпечення державної політики 
в соціогуманітарній сфері та пошук потенціалу 
для його вдосконалення. Інституціоналізація 
процесів державного управління суспільними 
відносинами сама по собі є окремою сферою 
управлінської діяльності, яка вимагає ство-
рення не лише власне інституцій та інститутів, 
але і формування між ними зв’язків, що вима-
гає емпіричного виміру проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Саме тому останні дослідження в аналі-
зованій сфері спрямовувалися на аналіз та 
оцінку сучасного стану державного управ-
ління, вирішення питань оптимізації держав-
них ресурсів та фіксування державної політики 
в соціогуманітарній сфері. Однак сьогодні 
найбільшу актуальність отримують вже такі 
дослідження, як, наприклад, дослідження 
С.О. Москаленка в аспекті формування дер-
жавної політики в соціогуманітарній сфері; 
Ю.І. Стельмащука – з питань теоретичного 
забезпечення державного регулювання роз-
витку соціально-гуманітарної сфери. Окремий 
інтерес викликали роботи І.В. Каріх з проблеми 
інституційно-правових засад політики в гума-
нітарній сфері, а також О.М. Петроє в контексті 
вдосконалення державного управління соціо-
гуманітарним розвитком. Різні механізми дер-
жавного регулювання розвитку соціогумані-
тарної сфери досліджувалися С.Горбатюком, 
В.П. Трощинським, В.А. Скуратівським, 
П.К. Ситнік тощо.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас сьогодні 
так і не вирішено питання оптимізації інсти-
туціонального забезпечення державної полі-
тики в соціогуманітарній сфері. Є об’єктивна 
проблема у трансформації не лише струк-
тури органів та інститутів, але й самих під-
ходів державної політики щодо їх форму-
вання, з’являються об’єктивні передумови 
для перегляду змісту механізмів управління, 
підвищення їх гнучкості, мобільності, що 
зумовлює перехід від бюрократизації дер-
жавної політики до проєктного менеджменту 
із розширеним запровадженням механіз-
мів та моделей ситуативного управління. 

Мета статті. Метою статті є дослідження 
інституційного складника механізмів реалізації 
державної політики у соціогуманітарній сфері.

Виклад основного матеріалу. Реалізація 
державної політики у соціогуманітарній сфері 
передбачає існування досить складної сис-
теми різноспрямованих елементів держав-

но-управлінського впливу на окремі сегменти 
соціального, культурного, релігійного буття 
людини. Кожен із таких вузлових елементів 
представляє собою сукупність суспільних від-
носин з отримання певних благ соціокультур-
ного характеру. Держава створює напрями 
реалізації політики в означеній сфері, а також 
забезпечує функціонування всіх її складників 
винятково шляхом побудови системи орга-
нів управління, а також шляхом оптимізації 
ресурсного забезпечення існування таких 
вузлових елементів. 

При цьому інституціоналізація прояв-
ляється в певному упорядкуванні орга-
нів управління соціогуманітарною сферою. 
Інституціоналізація державної політики у соці-
огуманітарній сфері є одним з основних і най-
більш важливих аспектів ефективності реаліза-
ції різних її форм. З погляду системного підходу 
організація органів влади повинна здійснюва-
тися з огляду на певні принципи і цільові орі-
єнтири, спрямовані, очевидно, на досягнення 
максимального рівня виконання завдань 
загальнодержавного і місцевого (локального) 
значення. Отже, інституціоналізація визначає 
архітектоніку будь-якої організаційно-управ-
лінської системи і розглядається нами як один 
із способів вдосконалення системи органі-
заційно-правового забезпечення державної 
політики у соціогуманітарній сфері.

Інституціоналізація є чинником зниження 
невизначеності й основою для прогнозування 
поведінки суб’єктів. Інститути пропонують 
схему дії в тих сферах, де ця схема не існувала, 
і тому в ній була невизначеність. Так, у про-
цесі інституціоналізації відбувається заміна 
спонтанної поведінки на передбачувану, 
яка очікується і моделюється. Суспільство, 
створюючи інститути, закріплює певні види 
соціальної взаємодії, робить їх постійними та 
обов’язковими. Далі на цій основі розробля-
ється система санкцій. Фіналом інституціо-
налізації інтересів можна вважати створення 
відповідно до норм і правил чіткої інституцій-
но-рольової структури інтересів, схваленої 
більшістю учасників соціально-економічного 
процесу [6, с. 115–119].

На думку групи авторів Р. Симпсона, 
Дж. Тьорка [19, с. 106–108], інституціоналі-
зація розглядається як процес формування 
різних видів соціальної діяльності як соціальні 
інститути. Завершенням процесу інституціо-
налізації є інтеграція нового виду соціальної 
діяльності в наявну структуру виробничо-еко-
номічних відносин [5, с. 55–59]. На думку авто-
рів В. Меркеля і А. Круассана [9, с. 12], інсти-
туціоналізація – процес утворення набору 
правил, що задають контекст людського спі-
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віснування і взаємодії. Своєю чергою А.А. Ткач 
вказує, що інституціоналізація – це перетво-
рення соціальних намірів на норму та фор-
мування правил економічного спілкування 
шляхом їх впровадження за допомогою влад-
них інституцій (неписаних правил чи правової 
діяльності) на основі засобів правового, еконо-
мічного і політичного регулювання [16, с. 126].

Натомість Н. Флігстін вважає, що інституці-
оналізація закріплює загальноприйняті прак-
тики, забезпечує їх збереження в незмінному 
вигляді протягом ряду поколінь, забезпечує 
перетворення абстрактних правил у реальні 
моделі стабільної взаємодії [17, с. 28]. 

Звертаючись до праць Д.Ю. Андрофагіна, 
можна дійти висновку, що інстітуціоналіза-
ція – це процес формування і створення соці-
альних, економічних і політичних інститутів 
як стійких форм організації діяльності госпо-
дарюючих суб’єктів в економічній системі; 
правове та організаційне закріплення тих чи 
інших соціальних відносин господарюючих 
суб’єктів [2,  с. 6]. З цього погляду ми можемо 
розглядати інституціоналізацію як процес ста-
новлення стійкого взаємозв’язку між певною 
сукупністю органів, що реалізують державну 
політику у соціогуманітарній сфері.

Л.В. Андриченко вважає, що відповідно 
до інституціонального підходу суб’єктами дер-
жавного управління є законодавчі та виконавчі 
органи влади, які відповідно до встановле-
них їм повноваженнями, здійснюють прямий і 
непрямий управлінський вплив на інституційну 
структуру суспільства [1, с. 28–30]. 

Своєю чергою А.Г. Давиденкова та 
О.О. Туфанов під інституціоналізацією розу-
міють явище неоднорідне і нелінійне. Тому 
вчені пропонують два підходи до визначення 
сутності інституціоналізації: «як історичний 
процес зародження і встановлення нових 
соціальних, політичних і культурних інститутів; 
як спосіб функціонування інститутів у рамках 
соціальних систем в зв’язку з процесом адап-
тації індивідів і колективів до її нормативних 
вимог» [4, c. 105]. 

Таким чином, термін інституціоналіза-
ція визначає формування формального 
способу або структури соціального середо-
вища, механізми забезпечення сталого ста-
більного взаємини між різними підсистемами 
державної політики у соціогуманітарній сфері. 
В.Д. Нечаєв відзначає, що «інституційна орга-
нізація розуміється як специфічний для цього 
суспільства, внутрішньо узгоджений комплекс 
інститутів (формальних і неформальних пра-
вил і угод), що регулюють взаємодію індиві-
дуальних і колективних акторів з відповідних 
питань» [12, с. 26–28]. 

П.П. Дмитрук зазначає, що результа-
том інституціоналізації механізму держав-
ного регулювання має бути створення умов 
для економічного зростання виробництва, 
високої конкурентоспроможності продукції, 
підтримки науково-технічного потенціалу, 
недопущення зниження рівня життя насе-
лення нижче за нормативно встановлені поро-
гові значення, збереження соціально-еконо-
мічної стабільності в суспільстві. Формування 
інституційної бази державного регулювання 
постає як результат нормотворчості ряду від-
повідних суб’єктів: Верховної Ради України, 
Президента України та безпосередньо під-
порядкованих йому консультативно-дорад-
чих органів, органів виконавчої та судової 
гілок влади різних рівнів та органів місцевого 
самоврядування [5, с. 114–121].

Ф. Селзнік вважає, що інституціоналіза-
ція відбувається на якомусь етапі діяльності 
організації як наслідок накопичення традицій, 
а також під впливом свідомих дій керівників. 
Завдяки інституціоналізації організація коор-
динує діяльність персоналу, забезпечує іден-
тифікацію індивідів з організаційними цілями, 
злагоджену роботу та стабільність своїх струк-
турних елементів [18]. 

Е.М. Лібанова вважає, що інституціоналі-
зація це процес формування функціональних, 
нормативних та владних відносин між інститу-
ційним суб’єктом і суб’єктами його навколиш-
нього зовнішнього середовища [8]. 

Узагальнюючи підходи різних течій та вче-
них до визначення терміну «інституціоналіза-
ція», найбільш прийнятним для подальшого 
аналізу можна вважати таке його трактування: 
інституціоналізація – це вироблення норм пра-
вил у якій-небудь галузі суспільних відносин 
(інститутів), тих або інших форм суспільного 
ладу. Таким чином, інституціоналізація нами 
розглядається як сукупність органів реалізації 
державної політики у соціогуманітарній сфері. 

Враховуючи викладене вище, необхідно 
зауважити, що інституціоналізація державної 
політики у соціогуманітарній сфері визнача-
ється відповідно до законодавства України, 
яким регулюються різні аспекти соціогума-
нітарної сфери та різні її підсистеми. Саме 
в цьому законодавстві визначається коло 
державних інституцій, що наділені відповід-
ними повноваженнями в сфері забезпечення 
відносин з розвитку соціогуманітарної сфери 
та задоволення відповідних потреб громадян 
належним рівнем державно-управлінського 
впливу. Натомість ми обстоюємо погляд, від-
повідно до якого до такої системи необхідно 
обов’язково включати органи та установи, 
що здійснюють реалізацію державної соціогу-
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манітарної політики на загальнодержавному, 
регіональному та локальному рівнях.

Але якщо провести аналіз законодавчого 
забезпечення державного регулювання соці-
огуманітарної сфери, то постають одразу дві 
проблеми в контексті визначення найбільш 
ефективної моделі інституціоналізації держав-
ної політики в означеній сфері:

– по-перше, цілком зрозуміло, що первин-
ним структурним елементом такої моделі є 
сукупність органів, які формують державну 
політику, але сукупність органів, які впрова-
джують таку політику, навряд чи можна визна-
чити однозначно саме на сучасному етапі роз-
витку системи публічного управління в Україні;

– по-друге, важко однозначно визначити 
предметну сферу регулювання, оскільки вітчиз-
няне українське законодавство не містить 
визначення «соціогуманітарної сфери». Через 
це неможливо чітко й однозначно визначити 
і об’єкт державно-управлінського впливу, що 
об’єктивно формує потребу у пошуку спочатку 
теоретичного, методологічного інструмента-
рію, а вже потім практичного виразу вирішення 
проблеми інституціоналізації державної полі-
тики у вказаній сфері. 

У цьому контексті доцільно звернутися 
до робіт Ю.І. Стельмащука, який зазначає, «що 
заходи держави стосовно регулювання соціо-
гуманітарної сфери є неефективними через їх 
безсистемність і непослідовність; відсутність 
чітко продуманої тактики, яка базувалась би 
на глобальному вивченні й усебічному враху-
ванні наявних особливостей культурного життя, 
економічної, соціально-політичної, демо-
графічної ситуації; а також через відсутність 
належної нормативно-правової бази, яка одно-
значно регулювала б управлінську діяльність 
у контексті загальних закономірностей наці-
онального поступу українського суспільства, 
захисту національних інтересів» [14]. Таким 
чином, ми повинні зробити висновок, що сьо-
годні говорити про остаточну інституціоналі-
зацію державної політики в соціогуманітарній 
сфері взагалі недоцільно та передчасно. На цей 
час точно навіть не визначено, що саме вхо-
дить та охоплюється цим поняттям. Зрозуміло, 
що розвиток соціально-гуманітарної сфери та 
формування єдиного гуманітарного простору є 
першочерговим завданням держави з погляду 
забезпечення національної єдності та самоіден-
тичності. Але чітко визначити структуру органів 
державної влади, які забезпечують втілення 
цієї політики на практиці важко, що призводить 
до появи проблем другого рівня – відсутність 
необхідного рівня ефективності соціогумані-
тарної політики та неспроможність мобілізу-
вати потенціальні ресурси на її впровадження. 

Так, наприклад, В.П. Трощинський, 
В.А. Скуратівський, П.К. Ситніктаін та інші 
вказують, що органам управління охороною 
здоров’я всіх рівнів необхідно звернути пер-
шочергову увагу на розв’язання проблеми 
дотримання вимог державних соціальних 
стандартів надання медичної допомоги 
під час надання медичної допомоги паці-
єнтам в лікувально-профілактичних закла-
дах. Особливу увагу слід приділити відді-
лам охорони здоров’я районних державних 
адміністрацій, органам місцевого самовря-
дування в сільській місцевості на стан дотри-
мання таких вимог під час надання медичних 
послуг у місцевих закладах охорони здоров’я 
[10, с. 41–42]. Це є цілком логічно для орга-
нів сфери охорони здоров’я, яка, на думку 
дослідників і на нашу думку, є елементом соці-
огуманітарної сфери. Але постає питання: 
яким чином інституційний складник системи 
охорони здоров’я включити в інституційну 
структуру державної політики в соціогумані-
тарній сфері. На думку наведених вище вче-
них, це має відбуватися за галузевим підхо-
дом стосовно кожного сегменту аналізованої 
політики держави через уніфікацію стандар-
тів державного регулювання із одночасною 
ідентифікацією та деталізацією реалізації 
конкретних цілей та завдань держави в різних 
секторах соціогуманітарної сфери. 

Подібного погляду дотримується також 
С. Горбатюк, який визначає державну гума-
нітарну політику як політику, яка диверсифі-
кована за низкою напрямів: державна демо-
графічна політика, державна політика у сфері 
формування та розвитку людського потенціалу 
(охорона здоров’я, освіта, наука й інновації, 
культура, фізична культура і спорт); державна 
політика у сфері формування ідейно-свідоміс-
ного потенціалу та національного самоусві-
домлення; державна політика у сфері забез-
печення конституційних прав і свобод людини і 
громадянина; державна політика у сфері наці-
ональних відносин і релігії [4, с. 85–87]. Ми під-
тримуємо такий погляд через декілька причин:

– по-перше, галузева структура управління 
соціогуманітарної сферою існує у вигляді роз-
різнених вертикалей ієрархії державних орга-
нів у відповідних секторах такої політики, але 
вони не об’єднані сьогодні єдиним центром 
прийняття політичних рішень;

– по-друге, галузевий підхід у сфері дер-
жавного управління є найбільш ефективним, 
оскільки визначає основні засади, принципи 
та цілі здійснення державно-управлінського 
впливу в однорідній сфері суспільних відно-
син, однорідність якої визначається єдиним 
контуром суспільних потреб.
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О.М. Петроє навпаки акцентує увагу 
на необхідності запровадження не галузе-
вого, а просторового підходу. Так, дослідниця 
зазначає, що «однією з центральних проблем 
розвитку соціогуманітарної сфери України є 
недоліки наявної системи державного управ-
ління з властивою їй централізованою обтяже-
ністю, ігноруванням регіональної специфіки, 
зумовленої потребами та інтересами соці-
огуманітарного розвитку населення різних 
регіонів. Тому удосконалення такої політики 
має здійснюватися шляхом децентралізації 
влади, демократизації політичних і соціаль-
но-економічних відносин, активізації процесів 
горизонтального (міжгалузевого, сектораль-
ного) та вертикального (управлінського) спів-
робітництва, співробітництва всіх гілок влади 
та місцевого самоврядування» [13, с. 72–73]. 
Це означає, що інституціоналізація соціо-
гуманітарної політики повинна відбуватися 

шляхом відтворення стійкої єдиної ієрархії 
органів державної влади, яка на різних рівнях 
(центральному, регіональному, локальному) 
виступатиме центром відносин та координації 
діяльності інших органів та інституцій в соціо-
гуманітарній сфері. 

Цього ж погляду дотримується І.В. Каріх, 
яка укладає в систему соціогуманітарної полі-
тики всі сфери людського буття, які спрямо-
вані на її розвиток як особистості та реалізацію 
її особистих прав, не пов’язаних із матеріаль-
ним відтворенням. «Доцільно говорити зага-
лом про історичний, світоглядний і цивіліза-
ційний контекст, що визначає спрямування 
соціогуманітарної політики та її основне цін-
нісне наповнення, а також виклики й загрози, 
пов’язані з явищами гуманітарної експансії» 
[6, с. 8–11]. Своєю чергою Ю.І. Стельмащук 
зазначає, що соціогуманітарну політику слід 
розділяти лише на два складники: соціальну 

 
Рис. 1. Інституціональне забезпечення державної політики в соціогуманітарній сфері
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сферу (система забезпечення національних 
програм розвитку суспільства, яка покликана 
засобами та механізмами соціальної політики 
створювати умови для реалізації потенціалу 
людини, соціальної стабільності, соціального 
миру, високого рівня суспільної соціодина-
міки) та гуманітарна сфера (включає в себе 
єдність об’єктивних і суб’єктивних факторів 
суспільного життя, що мають на меті ство-
рення умов для соціальної, інтелектуаль-
но-духовної безпеки людини і суспільства, 
реалізацію її соціальних, духовних потреб, 
формування і збагачення творчого потенці-
алу особи) [15, с. 94–95]. С.О. Москаленко 
розділяє такий підхід, але вважає при цьому, 
що кожна за наведених сфер має розділятися 
на більш дрібні сектори. Так, соціальна полі-
тика повинна детермінуватися через політику 
в сфері медичного та соціального забезпе-
чення тощо, а гуманітарна – через освітню, 
релігійну та інші сектори суспільних відно-
син [11]. Таким чином, ми доходимо висновку, 
що сьогодні не існує певної усталеної єдно-
сті в питаннях визначення інституціоналізації 
державної політики в соціогуманітарній сфері 
навіть на теоретичному рівні. 

Таким чином, ми наголошуємо на тому, що 
інституціональне забезпечення державної 
політики в соціогуманітарній сфері повинно 
мати такий вигляд (рис. 1).

Натомість нам уявляється цілком логічним 
поєднати всі наведені вище погляди. Їх існує 
декілька: 

– галузевий підхід – ґрунтується на інститу-
ціональному об’єднанні, яке відповідає сучас-
ним напрямам реалізації політики в медичній, 
соціальній, освітній та інших сферах;

– просторовий підхід – втілюється в побу-
дові чіткої ієрархії органів державного управ-
ління від центру прийняття політичних рішень 
та відповідальності за запровадження полі-
тики в соціогуманітарній сфері із подальшим 
формуванням відповідних виконавчих струк-
тур на рівні регіональному та локальному; 

– секторальний підхід – виділення соціаль-
ної та окремо гуманітарної сфери з подаль-
шою детермінацією на відповідні сегменти 
реалізації суспільних відносин щодо забезпе-
чення особистісного розвитку та потреб люд-
ського буття.

Об’єднавши їх, ми забезпечимо необхідну 
централізацію, яка дасть змогу розробляти 
цілісну державну політику в соціогуманітарній 
сфері, впроваджувати її на всіх рівнях ієрархії, 
а також дотримуватися уніфікованих підходів 
та принципів під час її практичної реалізації.

Таким чином, розробляючи та визначаючи 
основні аспекти й засади державної політики 

в соціогуманітарній сфері на загальнодержав-
ному рівні, забезпечується її цілісність. Через 
субдержавний рівень – рівень міністерств та 
відомств – відбувається деталізація основних 
засад і цілей державної політики у відповідні 
програми галузевого спрямування. Через 
регіональні органи та управління централь-
них органів державної влади в сфері соціаль-
ної, гуманітарної політики забезпечується її 
практичне впровадження. А через локальний 
рівень – реалізація на практиці, спрямована 
безпосередньо на населення як основного 
споживача. 

Висновки. Підводячи підсумки дослі-
дження інституційного забезпечення держав-
ної політики в соціогуманітарній сфері, слід 
зауважити таке:

– по-перше, під інституціоналізацію держав-
ної політики в соціогуманітарній сфері пропо-
нується розуміти формалізовану (через певну 
сукупність органів державної влади, інститутів 
громадянського суспільства, установ, органі-
зацій різних форм власності, а також органів 
місцевого самоврядування), структуровану та 
організовану у певному законодавчо визна-
ченому порядку ієрархію рівнів розробки, 
запровадження та практичної реалізації дер-
жавної політики, детермінованої за певними 
галузями та спрямованої на досягнення спіль-
ної мети розвитку соціогуманітарної сфери. 

– по-друге, доведено, що на теоретичному 
рівні є декілька підходів до побудови інститу-
ціонального виміру державної політики в соці-
огуманітарній сфері: галузевий підхід; просто-
ровий підхід; секторальний підхід. 

Доведено необхідність їх поєднання та 
побудови інституціонального забезпечення 
державної політики в соціогуманітарній сфері 
з єдиним центром прийняття рішень щодо 
розробки цілей та завдань такої політики, 
а також стрункою та системно виваженою 
ієрархією органів державної влади на різних 
рівнях її практичної реалізації. 
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Метою статті є визначення дії інформа-
ційно-аналітичного та нормативно-пра-
вового способів стратегічного управління 
інвестиційною будівельною діяльністю на 
прикладі побудови корпоративних струк-
тур і створення партнерств. Визначено 
сутність стратегічного управління інвес-
тиційною діяльністю в будівельній сфері. 
Запропоновано розглянути дію інформа-
ційно-аналітичного та нормативно-пра-
вового способів стратегічного управління 
інвестиційною будівельною діяльністю на 
прикладі побудови корпоративних структур 
і створення партнерств. Визначено основні 
переваги партнерства. Розглянуто специ-
фічні особливості корпоративних структур: 
1) більшість учасників створюваних корпо-
ративних структур – це діючі організації; 
2) особливу роль відіграє так званий синер-
гетичний ефект, де ефект від сукупності 
всіх напрямів діяльності корпоративної 
структури перевищує суму ефектів від кож-
ного напряму окремо. Сформульовано пере-
думови диверсифікації виробництва у інвес-
тиційно-будівельному комплексі. Виділено 
основні підходи до оцінки ефективності кор-
поративної інтеграції: 1) підхід, пов’язаний з 
теорією фінансового менеджменту; 2) підхід, 
пов’язаний із забезпеченням конкурентних 
переваг. Визначено значення ідеологічного 
фактора для економічної ефективності кор-
поративної структури. Зазначено основні 
напрями ефективного управління корпора-
тивною структурою; 3) підхід, пов’язаний з 
теорією трансакційних витрат, який кон-
центрує увагу на можливості різних форм 
економії на основі укладання довгострокових 
контрактів, що регулюють спільну діяль-
ність. Зазначено, що ряд положень запропо-
нованої концепції може бути врахований під 
час аналізу ефективності українських інте-
грованих структур. Сформовано вимоги до 
показників економічної ефективності інте-
грації. Зазначена певна обмеженість цього 
підходу під час аналізу ефективності еко-
номічної інтеграції; 4) підхід, спрямований на 
формування взаємовигідних довгострокових 
ділових відносин. Зазначено, що в останні 
роки в економіці країни спостерігається від-
хід від традиційної практики постійної зміни 
постачальників (в гонитві за мінімальною 
ціною). Створюються стійкі коопераційні 
зв’язки з постачальниками і споживачами 
як довготривалими партнерами. Визна-
чено основні функції ідеології корпоративної 
структури. Відзначена виняткову важли-
вість врахування впливу зовнішніх факторів 
економічного середовища на функціонування 
корпорації, починаючи зі стадії обґрунту-
вання корпоративних цілей і рівня можливої 
ефективності. 
Ключові слова: стратегічне управління, 
будівництво, партнерство, інвестиційна 

діяльність, корпоративна структура, кор-
поративна інтеграція.

The purpose of the article is to determine the 
effect of information-analytical and regulatory 
methods of strategic management of investment 
construction activities on the example of build-
ing corporate structures and creating partner-
ships. The essence of strategic management of 
investment activity in the construction sphere is 
determined. It is proposed to consider the effect 
of information-analytical and regulatory-legal 
methods of strategic management of investment 
construction activities on the example of build-
ing corporate structures and creating partner-
ships. The main advantages of the partnership 
are identified. The specific features of corporate 
structures are considered: 1) the majority of 
participants of the created corporate structures 
are the operating organizations; 2) a special 
role is played by the so-called synergetic effect, 
where the effect of the totality of all activities of 
the corporate structure exceeds the sum of the 
effects of each area separately. Prerequisites 
for diversification of production in the investment 
and construction complex are formulated. The 
main approaches to assessing the effectiveness 
of corporate integration are identified: 1) the 
approach related to the theory of financial man-
agement; 2) the approach related to providing 
competitive advantages. The significance of the 
ideological factor for the economic efficiency of 
the corporate structure is determined. The main 
directions of effective management of corporate 
structure are indicated; 3) an approach related 
to the theory of transaction costs, which focuses 
on the possibilities of various forms of savings 
based on the conclusion of long-term contracts 
governing joint activities. It is noted that a num-
ber of provisions of the proposed concept can be 
taken into account when analyzing the effective-
ness of Ukrainian integrated structures. Require-
ments to indicators of economic efficiency of 
integration are formed. There is a certain limita-
tion of this approach in the analysis of the effec-
tiveness of economic integration; 4) an approach 
aimed at forming mutually beneficial long-term 
business relationships. It is noted that in recent 
years the country's economy has moved away 
from the traditional practice of constant change 
of suppliers (in the pursuit of the minimum price). 
Strong cooperative relations are established with 
suppliers and consumers as long-term partners. 
The main functions of the ideology of the corpo-
rate structure are determined. The exceptional 
importance of taking into account the influence of 
external factors of the economic environment on 
the functioning of the corporation, starting from 
the stage of substantiation of corporate goals and 
the level of possible efficiency, is noted.
Key words: strategic management, construc-
tion, partnership, investment activity, corporate 
structure, corporate integration.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Глобалізаційні явища виклика-
ють необхідність активізації співробітництва 
суб’єктів господарювання як стратегічний 
напрям їх розвитку. Одним із ефективних 
механізмів реалізації цього завдання є поси-
лення інтеграційних процесів в усіх її проявах: 
від повного злиття до утворення стратегічних 
альянсів і глобальних організацій, заснованих 
на врахуванні спільних інтересів. Саме це 
зумовлює значний інтерес до інтегрованих 
корпоративних структур – особливої групи 
корпоративних об’єднань як системи взаємо-
дії господарюючих суб’єктів, якій притаманні 
власні закономірності розвитку. 

Корпоративні структури являють собою 
сукупність фірм або спеціалізованих оди-
ниць, діяльність яких координується рин-
ковими механізмами, системою замовлень 
на постачання продукції та розвитком гнучких 
взаємовідносин з іншими фірмами на основі 
використання сучасних інформаційних техно-
логій. Загальними завданнями корпоративних 
структур у будівництві є: концентрація інвес-
тиційних ресурсів; інноваційний розвиток; під-
вищення конкурентоспроможності продукції;  
сприяння демонополізації ринків продукції 
будівельного комплексу; здійснення прогре-
сивних структурних змін у будівництві; фор-
мування раціональних технологічних та коо-
пераційних зв’язків; розвиток конкурентного 
економічного середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок у дослідження природи 
та особливостей формування корпоративних 
структур зробили А. Маршалл [1], А. Берлі [2], 
Д. Норт [3], О. Вільямсон [4], Й. Шумпетер [5], 
Дж. Гелбрейт [6], Є.А. Вилгін [7], Л.І. Федулова 
[8], С.О. Ракицька [9], Л.В. Левковська [10], 
В. Куцик [11] та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне 
проведеним дослідженням методології та тео-
рії формування корпоративних структур, слід 
зазначити, що чимало питань і проблем досі 
залишаються ґрунтовно не дослідженими, 
хоча процеси корпоратизації виявили себе 
як об’єктивні тенденції розвитку ринкової сис-
теми понад сто років тому. Потребують більш 
детального вивчення питання щодо дії інфор-
маційно-аналітичного та нормативно-право-
вого способів стратегічного управління інвес-
тиційною будівельною діяльністю шляхом 
побудови корпоративних структур і створення 
партнерств.

Метою статті є визначення дії інформа-
ційно-аналітичного та нормативно-правового 
способів стратегічного управління інвести-

ційною будівельною діяльністю на прикладі 
побудови корпоративних структур і ство-
рення партнерств.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Стратегічне управління інвестицій-
ною діяльністю в будівельній сфері можна 
визначити як комплекс взаємопов’язаних 
управлінських рішень і механізмів, які нала-
годжують і забезпечують стабільну роботу під-
систем і керованих елементів системи з ура-
хуванням навколишніх умов господарювання.

Слід зазначити, що механізми стратегічного 
управління слід використовувати комплексно, 
оскільки вони зачіпають окремі аспекти орга-
нізації інвестиційної діяльності будівельних 
організацій у комплексі. Пропонується розгля-
нути дію інформаційно-аналітичного та нор-
мативно-правового способів стратегічного 
управління інвестиційною будівельною діяль-
ністю на прикладі побудови корпоративних 
структур і створення партнерств.

Л.І. Федулова під корпоративною струк-
турою розуміє «сукупність окремих одиниць, 
організованих в єдину систему (як об’єднання 
капіталів, де проходить їх взаємодія та пере-
творення на єдину систему корпоративного 
капіталу, і як складне економічне утворення, 
що відображає статутне злиття простих еко-
номічних одиниць), де кожний складник кор-
пораційної системи може функціонувати лише 
завдяки взаємодії з іншими елементами і 
являє собою внутрішню організацію, що роз-
вивається за власними законами і набуває 
свого змісту в інтеграції за виробничо-техно-
логічними та фінансовими зв’язками [8].

Утворення і розвиток інтегрованих об’єд-
нань у будівництві, основаних на поєднанні 
технологічно взаємозалежних промислового, 
будівельного, фінансового і торгового капі-
талів, є об’єктивно необхідним у ринкових 
умовах. Інтерес до участі в таких структурах 
у переробних, промислових і будівельних під-
приємств значний і зумовлений насамперед 
їхнім прагненням отримати потрібні інвести-
ційні ресурси, створити надійні канали для 
забезпечення сировиною і збуту своєї про-
дукції. Внутрішньокорпоративні відносини 
та обмін охоплюють фінансові і промислові 
ресурси та науково-технічну інформацію.

У межах об’єднання діє принцип не конку-
ренції, а спеціалізації на умовах кооперації 
(коли сфери діяльності підприємств не пере-
тинаються, а доповнюють одна одну). Тому 
в структурі «постачальник – споживач» ство-
рюються передумови до монополізації. Таким 
чином, внутрішнє економічне середовище 
корпорації набуває певних ознак неринко-
вого характеру. Отже, будівельне об’єднання 
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(корпорація) – це єдиний спеціалізований 
виробничо-господарський комплекс, до якого 
повинні входити суб’єкти економіки з переро-
блювання сировини, виробництва будівельних 
матеріалів та конструкцій, науково-дослідні 
інститути, конструкторські бюро, технологічні 
та будівельні організації, які мають виробничі 
зв’язки і спеціалізоване допоміжне та обслуго-
вуюче господарство [9]. 

Основними перевагами партнерства 
Є.А. Вилгін вважає: поліпшення якості обслу-
говування; зниження вартості проєкту; поділ 
ризиків; скорочення термінів будівництва; 
краще бюджетне виконання; розвиток ринку 
капіталу [7, с. 371]. 

Об’єднання будівельних організацій в кор-
поративну структуру доцільно тільки в разі 
отримання реального ефекту від об’єднання. 
Перш ніж розглядати корпоративні структури 
як об’єкти оцінки ефективності, слід розгля-
нути їх специфічні особливості [8–10]:

1. Більшість учасників створюваних кор-
поративних структур – це чинні організації. 
В зв’язку з цим оцінка їх ефективності має 
такі аспекти:

– зміна результативності використання 
діючих виробничих потужностей, потенціалу 
науково-дослідних і дослідно-конструктор-
ських організацій;

– нові можливості для реальних інвестицій, 
що виникають в результаті формування корпо-
ративних структур.

2. Особливу роль відіграє так званий синер-
гетичний ефект, де ефект від сукупності всіх 
напрямів діяльності корпоративної структури 
перевищує суму ефектів від кожного напряму 
окремо.

У інвестиційно-будівельному комплексі 
(ІБК) передумови диверсифікації виробництва 
можна сформулювати в наступних основних 
положеннях:

– необхідність фіксації вартості об’єк-
тів (для пайовиків) за 1–2 роки до того, 
як повні витрати на будівництво зможуть бути 
достовірно скалькульованими;

– залежність наступних етапів будівництва 
від ефективності роботи на попередніх: зрив 
графіків виконання робіт на одному з етапів 
може привести до «ефекту доміно» для інших;

– висока прихильність до конкретного регі-
онального ринку. Будівельна організація має 
об’єктивні конкурентні переваги тільки в тому 
регіоні, де у неї є матеріально-технічна база. 
Проєкти створення мобільних будівельно-мон-
тажних бригад в сучасних умовах недостатньо 
економічно ефективні, тому участь будівельної 
організації в тендерах навіть у сусідніх регіо-
нах викликає додаткові труднощі. Тим часом 

зростання регіонального ринку будівництва 
обмежене попитом на нове житло і можли-
востями міської інженерної інфраструктури. 
Отже, не виключена можливість, коли буді-
вельна організація стикнеться зі зниженням 
обсягів виробництва на регіональному ринку, 
і виникне необхідність розробки альтернатив-
них варіантів в інших регіонах.

Синергетичний ефект диверсифікованого 
типу виникає, коли на базі інтеграції вироб-
ництв вдається використовувати матері-
альні і фінансові ресурси, отримати економію 
за допомогою маневрування ними між вироб-
ництвами.

У корпоративних структурах у результаті 
обігу акцій може істотно змінюватися склад 
власників, і відбувається переділ власності. 
Масштаби цього процесу істотно відбиваються 
на життєдіяльності корпоративної структури і 
«внутрішніх» підприємств.

У процесі діяльності корпоративної струк-
тури можливі злиття, поглинання і викупи бор-
говим фінансуванням.

Під поглинанням розуміється угода, 
в результаті якої здійснюється перехід прав 
власності на організацію, зазвичай з одночас-
ною зміною управлінського апарату і зміною 
виробничої, фінансової та інших політик. 

Спираючись на світовий досвід корпо-
ративного господарювання, досліджуваний 
у багатьох зарубіжних і ряді новітніх вітчизня-
них наукових робіт, можна виділити такі під-
ходи до оцінки ефективності корпоративної 
інтеграції [8; 9; 11].

1. Підхід, пов’язаний з теорією фінансового 
менеджменту, передбачає такі основні мотиви 
об’єднання в корпоративну структуру:

– економія в зв’язку з ростом масштабів 
виробництва – його концентрація призводить 
до зниження витрат, більш ефективного вико-
ристання ресурсів;

– синергетичний ефект, коли у разі злиття 
вартість укрупненої організації перевершує 
суму вартостей організацій, що зливаються;

– операційна економія шляхом усунення 
дублювання управлінських функцій, їх центра-
лізації і скорочення витрат на збут продукції;

– економія на податкових виплатах, зумов-
лена інтеграцією з організацією, що має 
податкові пільги; придбанням збиткової орга-
нізації для «зниження» своїх високих доходів;

– можливість використання тимчасово 
вільних грошових фондів за умови дефіциту 
привабливих інвестиційних;

– диверсифікація, що веде до зростання 
вартості корпорації, забезпечує зниження 
корпоративних ризиків і спрямована на заво-
ювання довготривалих конкурентних переваг.
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Початкові стадії диверсифікації будівельних 
фірм зазвичай пов’язані з інтеграцією вниз, 
до постачальників будівельних матеріалів.

Аналізуючи діяльність корпорацій, що пра-
цюють у будівельній галузі, можна виокремити 
основні фактори, що впливають на інвестицій-
ний потенціал будівельного комплексу і визна-
чають економічну ефективність диверсифіка-
ційних програм:

– рівень конкуренції в ІБК і можливу 
появу нових конкурентів; залежність будівель-
них організацій від появи товарів-замінників;

– капіталомісткість виробництва; інерцій-
ність будівельного виробництва, здатність 
будівельного комплексу реагувати на ринкові 
зміни;

– залежність будівельної організації від 
постачальників сировини, матеріалів і кон-
струкцій;

– вигода від залучення позикових коштів, 
здатна істотно збільшити вартість корпора-
тивної структури;

– додатковий дохід на базі інформаційного 
ефекту злиття, що можливо під час цілеспря-
мованої видачі на фондовий ринок інформації 
про майбутнє (явно ефективне) злиття.

2. Підхід, пов’язаний із забезпеченням кон-
курентних переваг, зумовлених:

– якістю (споживчими характеристиками) і 
ціною будівельної продукції (робіт, послуг);

– інноваційним потенціалом, достатністю 
виробничих і збутових потужностей;

– наявністю довгострокової стратегії 
діяльності, що забезпечує збереження або 
зростання обсягів продажів;

– наявністю ідеології і корпоративної куль-
тури.

Значення ідеологічного фактора для еконо-
мічної ефективності корпоративної структури 
останнім часом значно зросло, бо тільки іде-
ологія відповідає на головне питання «Навіщо 
ми всім цим займаємося?», надаючи організа-
ційній діяльності сенсу. У корпоративній струк-
турі об’єктом управління стають не стільки 
співробітники і структури, скільки ідеї та цінно-
сті корпорації, тобто її ідеологія.

Одночасно з розвитком економічних від-
носин змінюється співвідношення юридич-
них і моральних сфер їх регулювання, бо 
законодавчих заходів виявляється недостат-
ньо, вони доповнюються і частково заміню-
ються культурними нормами, стереотипами, 
цінностями.

Аналізуючи ефективність управління кор-
поративною структурою на базі розглянутого 
підходу, необхідно:

– в кожному випадку виявляти, створення 
яких конкретно конкурентних переваг (на 

яких ринках, серед яких конкурентів) виступає 
як цільове завдання формування інтегрованої 
структури;

– порівнювати характеристики досліджува-
ної функціонуючої (або проєктованої) корпора-
ції та інших організацій, присутніх на родинних 
ринках, якість і ціни продукції, робіт, послуг; 
інноваційний потенціал; технологічний рівень 
виробництва, достатність виробничих потуж-
ностей і збалансованість їх окремих елементів;

– якість менеджменту і його здатність при-
ймати рішення, які реалізують накопичений 
потенціал конкурентоспроможності; рівень 
розвитку збутової і сервісної мережі;

– повне дослідження взаємодіючих техно-
логічних ланцюжків (постачання, виробництво, 
збут, сервісне обслуговування) і предметні 
дослідження для виявлення в кожному лан-
цюжку найбільш і найменш цінних компонентів 
(з погляду перспективної стратегії корпорації і 
забезпечення її конкурентних переваг). Частка 
продажів відповідної будівельної продук-
ції (її важливо фіксувати до і після створення 
інтегрованої структури) повинна знаходитися 
в центрі уваги аналітиків;

– основні принципи і правила ділової пове-
дінки формулювати в нормативних кодексах 
(правила, що регулюють відносини всере-
дині галузі, формулюються в професійних 
кодексах). Для українських корпорацій можна 
виділити три ключових теми – відносини 
з партнерами, клієнтами, а також відданість 
корпоративному союзу.

3. Підхід, пов’язаний з теорією трансакцій-
них витрат, концентрує увагу на можливості 
різних форм економії на основі укладання дов-
гострокових контрактів, що регулюють спільну 
діяльність. Відповідно до теорії трансакційних 
витрат як найбільш важливого інтеграційного 
фактора виступають специфічні активи взає-
модіючих організацій, тобто конкретні харак-
теристики ресурсного потенціалу (основних 
фондів, кадрів, ноу-хау), що забезпечують 
ефективність кооперації: вузька спеціалізація 
устаткування, на якому вироблена продукція, 
може мати збут тільки в рамках інтегрованої 
структури; близькість розташування суміжних 
виробництв; наявність взаємодоповнюючих 
спеціалізацій робочої сили і сформованої коо-
перації в сфері інновацій.

Ряд положень цієї концепції може бути вра-
хований під час аналізу ефективності україн-
ських інтегрованих структур.

По-перше, необхідно проводити розгляд 
технологічних умов виробництва підприєм-
ницьких одиниць, що ініціюють інтеграцію, 
перш за все в період опрацювання та укла-
дення контрактних відносин.
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По-друге, доцільним є ретельне опрацю-
вання системи контрактних відносин, що охо-
плюють основні аспекти спільної діяльності 
(включаючи фінансовий, науково-технічний, 
збутовий тощо).

По-третє, наявність загальної (консолідо-
ваної) власності виступає істотним гарантом 
можливості бути реалізованим за контрактних 
відносин.

По-четверте, з-поміж показників економіч-
ної ефективності інтеграції не можна виключати 
максимізацію прибутку і мінімізацію витрат.

Однак слід зазначити певну обмеженість 
цього підходу під час аналізу ефективності 
економічної інтеграції.

При цьому, по-перше, зникає акцент 
на перспективній взаємодії партнерів, 
на можливій зміні технологічних і економічних 
умов виробництва в результаті появи нових 
цільових установок і реалізації спільних дов-
гострокових програм.

По-друге, практично не береться до уваги 
такий важливий інтеграційний чинник, як мож-
ливість спільного управління фінансовими 
ресурсами, взаємодія фінансових інститутів і 
організацій (розгляд проблеми йде під кутом 
зору кооперації «постачальник – споживач», 
«виробництво – збут»).

По-третє, ефективність спільної діяльності 
оцінюється лише за критерієм «прибуток – 
витрати».

Стосовно особливостей інвестиційно-бу-
дівельного комплексу емпіричними індика-
торами під час обліку трансакційних витрат 
в процесі обліку синергетичного ефекту 
на стадії становлення групи можуть виступати:

– витрати на формування головної органі-
зації, пов’язані з її укомплектуванням кадрами 
і обладнанням;

– витрати організацій – учасників групи 
на розгортання корпоративної інформаційної 
системи;

– запланована економія витрат організа-
цій-учасників на базі централізації виконання 
певних загальнокорпоративних завдань (мар-
кетингу, консалтингу тощо).

На стадії функціонування групи подібного 
роду індикаторами можна вважати:

– фактичну економію витрат на утримання 
управлінського персоналу на основі централі-
зації виконання ряду загальнокорпоративних 
функцій;

– динаміку відносин загальної (по корпо-
рації) величини накладних витрат на одного 
зайнятого в складі промислового виробничого 
персоналу (ПВП);

– динаміка абсолютної величини накладних 
витрат за всіма учасниках корпорації;

– середню частку накладних витрат 
у загальній величині собівартості продукції 
по групі загалом.

4. Підхід, спрямований на формування вза-
ємовигідних довгострокових ділових відносин. 
В останні роки в економіці країни спостеріга-
ється відхід від традиційної практики постійної 
зміни постачальників (в гонитві за мінімаль-
ною ціною). Створюються стійкі коопераційні 
зв’язки з постачальниками і споживачами 
як довготривалими партнерами.

Основними функціями ідеології корпора-
тивної структури можна назвати: 

– визначення корпоративної мети; мобілі-
зацію персоналу корпорації; 

– визначення чітких критеріїв приналеж-
ності до цієї корпоративної структури; 

– формування системи цінностей, 
яка допомагає в майбутньому вибрати най-
більш прийнятні методи для досягнення 
поставленої мети.

Ідеологія виходить на авансцену уваги 
керівників корпоративної структури тоді, 
коли формалізована процедура прийняття 
рішення не працює, коли все визначають три 
фактори: брак ресурсів, дефіцит часу і неста-
більність зовнішнього середовища.

Слід особливо відзначити виняткову важ-
ливість урахування впливу зовнішніх факторів 
економічного середовища на функціонування 
корпорації, починаючи зі стадії обґрунтування 
корпоративних цілей і рівня можливої ефек-
тивності.

Висновки. Таким чином, побудова кор-
поративних структур і створення партнерств 
дозволяє більш повно реалізувати консолі-
дований потенціал регіонів, який при цьому 
відповідає не тільки місцевим інтересам, 
а також є одним із істотних факторів, що 
впливають на економіку країни загалом. 
Інтегровані структури в будівництві є склад-
ними соціально-економічними системами, 
тому складаються з багатьох елементів, що 
знаходяться у господарських відносинах 
і тісних зв’язках один з одним, утворюють 
певну цілісність. Такі структури розвиваються 
залежно від співвідношення екстенсивних та 
інтенсивних факторів виробництва, від спе-
ціалізації за предметним або технологічним 
типом, кооперування залежно від виду спеці-
алізації, пропорційності складових елементів 
системи, сукупності ресурсів, що застосову-
ються, оборотних коштів, контингенту пра-
цівників. Причому підвищення ефективності 
складної системи характеризує інтенсивний 
тип розвитку, тому можна говорити не тільки 
про функціонування, але й про розвиток інте-
грованої структури. Інтегровані структури 
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як об’єднання складаються з декількох під-
приємств, що зумовлює значимість дотри-
мання як інтересів кожного елемента системи 
(підприємства, що входить в інтеграцію), так 
і інтересів інтегрованої структури загалом 
(як системи). З цього погляду необхідно сти-
мулювання зацікавленості всіх підприємств 
у підвищенні ефективності функціонування 
корпорації загалом, що вимагає посилення 
координаційної роботи на вищому рівні 
управління, упорядкування взаємодії учасни-
ків будівельного і збутового процесів.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Забезпечення економічного роз-
витку передбачає виконання державою чис-
ленних, притаманних їй функцій, спрямо-
ваних на досягнення встановлених цілей із 
урахуванням наявних ресурсів і можливостей. 
Результатом успішної реалізації економічних 
цілей є досягнення фінансової стійкості, ста-
білізація макроекономічних показників, ство-

рення сучасного технологічного виробництва 
та інфраструктурного забезпечення, гаранту-
вання високого рівня якості життя, що загалом 
дозволяє протистояти сучасним глобальним 
загрозам. Процеси, які відбуваються у світовій 
економіці, здебільшого мають безпосеред-
ній вплив на інтереси соціально-економічної 
системи світових держав. Одним із основних 
завдань, покладених на державу, є гаранту-
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У статті проаналізовано підходи до держав-
ної політики гарантій економічної безпеки 
на основі зарубіжного досвіду. Економічна 
безпека як інструмент економічної політики 
спрямована на захист інтересів своїх клю-
чових суб’єктів у національних економічних 
традиціях і цінностях, що визначає спромож-
ність саморозвитку, наявність інституцій-
них умов і гарантій та автономію країни 
без загрози відносинам із зовнішнім середо-
вищем. Важливими критеріями економічної 
безпеки визначають: економічну незалеж-
ність, можливість самостійного розвитку, 
наявність інституційних умов і гарантій, 
рівень інтеграції, залежність і зв’язок із 
зовнішнім середовищем. Напрями безпеки 
повинні узгоджуватися з визначеними цілями 
та сформованою на їхній основі політикою і 
стратегічними документами та спиратися 
на наявні природні, виробничі, технологічні, 
людські ресурси, зовнішню політичну й еко-
номічну ситуацію. Економічна безпека біль-
шості держав світу перебуває під впливом 
високорозвинених країн (США, Китаю), які 
використовують жорсткі дії щодо конкурен-
тів, і наслідків пандемії, що охопила весь світ. 
Основним критерієм формування економіч-
ної безпеки є: стійка національна система, 
яка використовує можливості власних кон-
курентних переваг і гнучкий економічний 
інструментарій, реалізує довгострокові 
стратегії на основі політики економічної 
безпеки, спроможна до процесів інноваційної 
модернізації, здатна формувати людський 
капітал. Державна політика, направлена на 
розвиток економічної безпеки, передбачає 
формування стратегічних напрямів модер-
нізації національної економіки, створення 
умов протидії та упередження можливих 
загроз, ризиків, проблем і викликів за раху-
нок макроекономічних заходів щодо стабі-
лізації, поліпшення інвестиційного клімату, 
забезпечення структурного реформування, 
гармонізації законодавчої бази, формування 
трудового потенціалу, інноваційного роз-
витку. Подальше зміцнення функціональних 
можливостей системи економічної безпеки 
лежить у площині розвитку підприємницької 
діяльності, посилення конкурентоспромож-
ності країни на світовому ринку, залучення 
прямих іноземних інвестицій, захисту націо-
нальних пріоритетів, ефективного держав-
ного регулювання.
Ключові слова: економічна безпека, дер-
жавна політика, національна економіка, 
стратегії, зарубіжний досвід.

The article analyses the approaches to the 
state policy of economic security guarantees 
on the basis of foreign experience. Economic 
security as an instrument of economic policy 
is aimed at protecting the interests of its key 
actors in national economic traditions and val-
ues, which determines the capacity for self-de-
velopment, the availability of institutional 
conditions and guarantees and the country’s 
autonomy without compromising relations 
with the external environment. It is determined 
that the important criteria of economic security 
are: economic independence, the possibility 
of independent development, the availability 
of institutional conditions and guarantees, the 
level of integration, dependence and con-
nection with the external environment. Secu-
rity directions should be consistent with the 
defined goals and policies formed on their 
basis as well as strategic documents, and 
should rely on available resources of natural, 
production, technological, human resources, 
external political and economic situation. The 
economic security of most countries is under 
the influence of highly developed countries 
(USA, China), which use harsh actions against 
competitors, and the consequences of a pan-
demic that has spread throughout the world. It 
is proved that the main criteria for the forma-
tion of economic security are: a stable national 
system that uses the opportunities of its own 
competitive advantages and flexible eco-
nomic tools; implements long-term strategies 
based on economic security policy; capable 
of innovative modernization processes; able 
to form human capital. State policy aimed at 
developing economic security provides for  
the formation of strategic directions for mod-
ernization of the national economy, creating 
conditions for counteracting and preventing 
possible threats, risks, problems and chal-
lenges through macroeconomic measures 
to stabilize, improve the investment climate, 
ensure structural reform, harmonize legisla-
tion, form labour potential, innovative develop-
ment. Further strengthening of the functional 
capabilities of the economic security system 
lies in the development of entrepreneurial 
activity, strengthening the country’s competi-
tiveness on the world market, attracting foreign 
direct investment, protecting national priorities, 
and effective state regulation.
Key words: economic security, state policy, 
national economy, strategies, foreign experience.
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вання національної безпеки, складовою части-
ною якої є економічна безпека.

Питання, пов’язані з реалізацією заходів 
безпеки в економічному середовищі, зале-
жать від державної політики формування 
комплексу заходів у фінансовій, інвестиційній, 
зовнішньоекономічній, виробничій сферах, які 
передбачені відповідною державною політи-
кою. Світовий досвід демонструє різні підходи 
до гарантування економічної безпеки власної 
країни: політику протекціонізму, імпортозамі-
щення, підвищення конкурентоспроможності, 
розвиток високих технологій, митну політику, 
розвиток конкурентного середовища, захист 
інвесторів, податкове стимулювання, регулю-
вання ринку праці та ін. Але ключовим зали-
шається створення механізмів державного 
управління, що забезпечують стійкість націо-
нального економічного середовища держави 
до загроз і ризиків, які можуть спричинити гло-
балізаційні процеси.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання, пов’язані з економічною безпе-
кою, досліджували Л. Гаріфова, Є. Грігорєва, 
М. Корнілов, С. Танг та ін. Дослідження осо-
бливостей державної політики у сфері безпеки 
розглядали А. Власенко, Г. Вольф, Н. Гаман, 
Е. Катріні та ін. З огляду на актуальність 
питання аспектів державної політики у сфері 
безпеки зазначена проблематика потребує 
аналізу особливостей гарантування економіч-
ної безпеки з урахуванням світової практики.

Метою статті є дослідження різних підхо-
дів до формування державної політики гаран-
тування економічної безпеки на основі зару-
біжного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Зазвичай 
безпека сприймається як «відсутність загрози 
для об’єкта, особливо якщо це забезпе-
чується захистом від шкідливої дії іншого 
об’єкта або групи об’єктів» [1]. Економічна 
безпека держави пов’язана з економічною 
стійкістю, тобто здатністю економіки держави 
використовувати потенціал для зростання, 
стійкістю до зовнішніх і внутрішніх потря-
сінь, можливістю передбачити та реагувати 
на виникнення різних загроз [2]. Економічна 
безпека – це інструмент економічної політики, 
функціонування якого є інертним, безперерв-
ним і своєчасним процесом, що проявляється 
через національні, регіональні та всесвітні 
аспекти безпеки і тим самим забезпечує кон-
троль і управління внутрішніми та зовнішніми 
загрозами (бідністю, соціальною й економіч-
ною нерівністю, корупцією тощо). Економічна 
безпека розглядається як процес, що забез-
печує достатній рівень державних фінансів, із 
допомогою якого можлива боротьба з бідністю 

та безробіттям [3]. Економічну безпеку можна 
трактувати як умову, коли ризики активізації 
факторів і процесів, що загрожують нормаль-
ній економічній діяльності та стійкому зрос-
танню, не перевищують норму [4].

Економічна безпека є складною соціаль-
но-економічною категорією, на яку впливає 
мінливе середовище матеріального виробни-
цтва, зовнішні та внутрішні загрози економіці. 
Економічна безпека є основою національної 
безпеки держави, котра відображає здатність 
відповідних політичних, правових та економіч-
них інститутів держави захищати інтереси своїх 
ключових суб’єктів у національних економічних 
традиціях і цінностях [5]. Економічна безпека 
визначає спроможність саморозвитку, наяв-
ність інституційних умов і гарантій та автоно-
мію країни без загрози відносинам із зовнішнім 
середовищем. Економічна свобода вважа-
ється головним фактором економічної без-
пеки, що передбачає конкурентоспромож-
ність, захист особистих прав і власності [6].

Основними факторами економічної безпеки 
країни є її географічне положення, природні 
ресурси, промисловий і сільськогосподарський 
потенціал, ступінь соціально-демографічного 
розвитку, якість державного управління [5]. 
Критеріями економічної безпеки можна роз-
глядати: економічну незалежність, можливість 
самостійного розвитку, наявність інституцій-
них умов і гарантій, рівень інтеграції, залеж-
ність і зв’язок із зовнішнім середовищем [6].

Якість концепції безпеки залежить від 
здатності підтримувати конкурентоспромож-
ність і належних елементів. Ці поняття вклю-
чають такі чинники: людський капітал (знання 
та вміння, здоров’я, підприємницькі знання, 
готовність до навчання протягом усього 
життя); соціальний капітал (рівність і соціальну 
інтеграцію, регіональну згуртованість, відкри-
тість, довіру та співпрацю, стійкість, страте-
гічне мислення); ділове середовище (доступ 
до ресурсів і технологій, сильну конкурен-
цію, ефективну державу, передбачуване пра-
вове середовище, низький рівень бюрократії, 
інтернаціоналізацію); інфраструктуру (тран-
спортну, логістичну, інформаційно-техноло-
гічну, енергетичну); територіальний капітал 
(природне середовище та ресурси, локальну 
соціально-економічну мережу, місцеву інсти-
туційну систему та послуги, місцеву культуру, 
привабливість, мережевий капітал); інновації 
(дослідження, розробки, права власності, тех-
нологічні знання, ноу-хау) [4].

Спираючись на наявні ресурси природ-
ного, виробничого, технологічного, людського 
ресурсів, зовнішню політичну й економічну 
ситуацію, напрями безпеки повинні узгоджу-
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ватися з визначеними цілями та сформова-
ною на їхній основі політикою та стратегічними 
документами. Наприклад, кінцевою метою 
забезпечення економічної безпеки в ЄС є фор-
мування цілком інтегрованої Європи з однако-
вим рівнем життя у всіх країнах-учасницях [7].

У стратегії стійкого та всебічного зростання 
«Європа – 2020», яка передбачала завдання 
побудови потужної економічної системи 
для боротьби зі світовою фінансово-еко-
номічною кризою та світовими викликами, 
було запропоновано пріоритети: розумне 
зростання (розвиток економіки на основі 
знань та інновацій); стале зростання (спри-
яння більш ефективному використанню ресур-
сів, екології та конкурентоспроможності); 
інклюзивне зростання (сприяння розвитку 
економіки з високою зайнятістю, яка забезпе-
чує соціальну та територіальну згуртованість). 
Відповідно до встановлених цілей було вису-
нуто провідні напрями. Напрям «Інноваційний 
союз» спрямований на поліпшення умов і 
доступу до фінансування досліджень та інно-
вацій з метою перетворення інноваційних 
ідей на продукти та послуги, що створюють 
зростання та робочі місця. Напрям «Молодь 
у дії» передбачав підвищення ефективності 
системи освіти та спрощення виходу молоді 
на ринок праці. Напрям «Цифровий порядок 
денний для Європи» мав прискорити впрова-
дження високошвидкісного Інтернету та 
широке використання переваг єдиного циф-
рового ринку для домогосподарств і бізнесу. 
Напрям «Енергоефективна Європа» повинен 
сприяти економічному зростанню на основі 
низьковуглецевої економіки, збільшення вико-
ристання відновлюваних джерел енергії та 
впровадження енергоефективності. Напрям 
«Індустріальна політика в епоху глобалізації» 
спрямований на поліпшення ділового сере-
довища та підтримку розвитку сильної та стій-
кої конкурентоспроможної промислової бази. 
Напрям «План дій для отримання нових нави-
чок і робочих місць» передбачав модерніза-
цію ринків праці та розширення можливостей 
для людей, розвиваючи їхні навички протя-
гом життєвого циклу. Напрям «Європейська 
платформа проти бідності» гарантував забез-
печення соціальної та територіальної згур-
тованості, гідного життя й активної участі 
у суспільній діяльності [8].

Остання економічна і фінансова криза 
показала, що країни Європейського Союзу з 
високою заборгованістю економічно вразливі 
через їхні слабкі фінансові та кредитні позиції. 
Надмірний державний борг знижує ефектив-
ність державної бюджетної та фіскальної полі-
тики [9]. Аналізуючи еволюцію загальної еконо-

мічної безпеки Європейського Союзу, можна 
помітити, що спільнота не відновила пози-
ції, утримувані до кризи. Економіка ЄС нее-
фективно використала потенціал зростання 
у посткризові роки, відновлення зайняло 
дуже довгий період (2009–2014 рр.). Навіть 
у 2016 р. спільнота не перевищила докри-
зовий рівень динаміки економічної безпеки. 
Доти, поки економічні позиції Європейського 
Союзу перебували у стані стагнації, світова 
економіка росла на 44,5%. Цей факт свідчить 
про те, що економічні позиції ЄС погірши-
лися, і необхідна консолідація єдиного ринку. 
Рівень загальної економічної безпеки у спів-
товаристві впав у період 2007–2017 рр. більш 
ніж на 10%. Західноєвропейські країни є най-
більш економічно захищеними країнами в ЄС, 
за якими йдуть східноєвропейські країни, котрі 
інтегрувалися у співтовариство починаючи 
з 2004 р. [10].

На економічну безпеку та міжнародні від-
носини в Європейському Союзі вплинули 
безліч важливих змін. Brexit, енергетичні про-
блеми та роль ЄС у міжнародних відносинах 
як головного глобального гравця загрожують 
підірвати позицію однієї з провідних еконо-
мік світу. Зараз ЄС стикається із загрозами 
не лише економічній і політичній безпеці, 
але й подальшому існуванню. Що стосується 
конкуренції з боку інших провідних економік, 
таких як Китай, Індія, Бразилія чи США, то ЄС 
необхідно знаходити нові шляхи для консо-
лідації свого економічного та міжнародного 
становища [11]. До перелічених проблем 
додалася вкрай складна ситуація, пов’язана з 
наслідками пандемії, яка сьогодні ще триває. 
Внаслідок пандемії у 2020 р. прогнозується 
різке скорочення світової економіки на 3%, що 
набагато більше, ніж під час фінансової кризи 
2008–2009 рр. Зазначена криза вимагає при-
йняття істотних цільових податково-бюджет-
них, грошово-кредитних і фінансових захо-
дів для збереження економічних зв’язків між 
працівниками, компаніями, кредиторами, 
збереженням економічної та фінансової інф-
раструктури суспільства [12].

Різні країни світу мають власні підходи 
до посилення економічної безпеки власної 
країни. Долар, фінансова система США та 
його теперішня роль як центру для глобаль-
ної цифрової архітектури забезпечують США 
неперевершеною здатністю використовувати 
глобальну систему для забезпечення влас-
них цілей безпеки. Рішення США відмовитися 
від основних принципів глобальної багато-
сторонньої торговельної системи та вийти 
з Паризької угоди стали додатковими потря-
сіннями для ЄС і світу [13].
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У Великій Британії політика безпеки межує 
з політикою у сфері оборони: в основу покла-
дено оцінки національних інтересів і реаліза-
цію їх захисту. В економічній сфері національні 
інтереси визначаються інтересами всього 
суспільства з пріоритетом перед іншими фор-
мами суспільних інтересів [14].

Прагнення Китаю виграти глобальну кон-
куренцію за нові технології, такі як штучний 
інтелект і біотехнологія, передбачає асиме-
тричний характер двосторонніх інвестиційних 
відносин. Китай бере на себе зобов’язання 
за багатосторонніми правилами, про що свід-
чить ініціатива «Один пояс, один шлях», спря-
мована на використання китайських торгових 
потоків для створення інфраструктури і ство-
рення широкої мережі країн-партнерів. Цей 
проект явно не є багатосторонньою основою 
для торгових, інвестиційних і фінансових від-
носин, а швидше зосереджений на Китаї. 
Є побоювання, що фінансові претензії Китаю 
на країни з надмірною заборгованістю можуть 
перетворитися на контроль над стратегічною 
інфраструктурою [13].

Забезпечення економічної безпеки, зба-
лансованого розвитку промисловості, зов-
нішньої та внутрішньої торгівлі з боку уряду 
в США делеговано Міністерству торгівлі, 
в Японії – Міністерству зовнішньої торгівлі та 
промисловості, в Китаї – Міністерству промис-
ловості та інформатизації, у Великій Британії – 
Міністерству торгівлі та промисловості. У дея-
ких розвинених країнах (США, Японії, Китаї) 
виконання функцій економічної безпеки визна-
чено як захист національних інтересів і націо-
нальної безпеки у сферах життєдіяльності, які 
є пріоритетними, на основі стратегій чи кон-
цепцій національної економічної безпеки [15].

Реалізація економічної безпеки у Сінгапурі 
забезпечується за рахунок прискореної інду-
стріалізації, що орієнтується на зовнішній 
ринок, і залученням іноземного капіталу. 
Стратегічним економічним планом визна-
чено можливість досягнення високого рівня 
ВВП (на рівні країн-лідерів). Сінгапур досяг 
високих показників у міжнародних рейтингах 
і гарантуванні економічної безпеки за раху-
нок реалізації довгострокових урядових еко-
номічних стратегій, що дозволило подолати 
внутрішні проблеми, підвищило міжнародний 
статус країни, дозволило залучити інозем-
ний капітал для модернізації національного 
виробництва [15].

Структура економічної безпеки в Польщі 
має ряд особливостей, які полягають у фор-
муванні на загальноекономічному й оборон-
но-економічному рівнях. В економіці Польщі 
простежується висока залежність від зовніш-

ньоторговельного обороту, низький рівень 
інвестицій в основний капітал, високий рівень 
державного боргу, високий рівень безробіття. 
Але загалом можна констатувати наявність 
певного рівня економічної безпеки Польщі, 
про що свідчить, наприклад, високий показник 
ВВП на душу населення, очікувана тривалість 
життя при народженні, відношення державних 
витрат на освіту й охорону здоров’я до ВВП [16].

У Німеччині немає спеціальної законодав-
чої бази щодо реалізації завдань з економіч-
ної безпеки, а загальні проблеми відображені 
в директивах Міністерства оборони, де рег-
ламентовано найважливіші сфери ринкової 
діяльності та визначено функції державного 
контролю. У Франції в Законі «Про національну 
безпеку» відображено деякі положення щодо 
економічної безпеки, де основними напря-
мами визначено посилення стійкості госпо-
дарської системи країни, самостійність зов-
нішньої політики, зменшення диспропорцій 
у рівні економічного розвитку суб’єктів госпо-
дарювання; мінімізацію зовнішньої залежності 
в найважливіших секторах економіки, змен-
шення ризиків, пов’язаних із залежністю від 
зовнішнього світу [17].

Можна дійти висновку, що за рахунок 
потужної національної економіки, розвинених 
ринкових механізмів, спроможних держав-
них інститутів, дієвого державного регулю-
вання країни з високим рівнем розвитку мають 
потужну систему економічної безпеки, яка опе-
ративно може реагувати на загрози та здійс-
нювати попереджувальні заходи. Основними 
критеріями формування державної політики 
у сфері економічної безпеки є стійка націо-
нальна система, що використовує можливості 
власних конкурентних переваг і гнучкий еко-
номічний інструментарій; реалізує довгостро-
кові стратегії на основі політики економічної 
безпеки, спроможна до процесів інноваційної 
модернізації, здатна формувати людський 
капітал. Важливою, на нашу думку, сьогодні 
є адаптація до вимог провідної концепції під 
назвою «Індустрія 4.0», що передбачає зміну 
виробництва шляхом використання глобаль-
них промислових мереж, нових технологій, 
інноваційної перебудови економіки та підго-
товки фахівців із високим рівнем кваліфікації.

Отже, проаналізувавши окремі системи 
економічної безпеки розвинених країн світу, 
можливо визнати, що держава має формувати 
стратегічні документи та законодавче забез-
печення у сфері економічної безпеки, підтри-
мувати сприятливе фінансове середовище 
та конкурентоспроможні національні підпри-
ємства, здійснювати функції регулювання 
фінансово-бюджетної сфери, стимулювати 
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інноваційно-інвестиційну активність, прово-
дити заходи державного контролю провідних 
галузей економіки, підтримувати національ-
них виробників та експортерів, перерозподі-
ляти трудові ресурси. Контроль над власними 
ресурсами, відстоювання національних інте-
ресів, швидка реалізація антикризових захо-
дів передбачає наявність дієвої та ефективної 
державної політики у сфері управління еконо-
мічною безпекою.

Висновки. Відповідно до аналізу держав-
ної політики гарантій економічної безпеки 
у країнах із високим рівнем розвитку можна 
зробити висновок, що здебільшого державна 
політика, направлена на розвиток економіч-
ної безпеки, передбачає формування стра-
тегічних напрямів модернізації національ-
ної економіки, створення умов протидії та 
упередження можливих загроз, ризиків, про-
блем і викликів за рахунок макроекономічних 
заходів щодо стабілізації, поліпшення інвес-
тиційного клімату, забезпечення структур-
ного реформування, гармонізації законодав-
чої бази, формування трудового потенціалу, 
інноваційного розвитку. Подальше зміцнення 
функціональних можливостей системи еко-
номічної безпеки лежить у площині розвитку 
підприємницької діяльності, посилення кон-
курентоспроможності країни на світовому 
ринку, залучення прямих іноземних інвести-
цій, захисту національних пріоритетів, ефек-
тивного державного регулювання.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Державний бюджет низки країн 
містить вільні фінансові ресурси, які можливо 
інвестувати в підприємництво, що розвива-
ється державними компаніями. У цьому разі 
виникає подвійний характер ділових відносин, 
які вирішуються через різні підходи. Щоб зро-
зуміти, як вирішувати ці суперечності, корисно 
буде проаналізувати міжнародний досвід. 
Державна власність певним чином визначає 
модель корпоративного управління. Реалізація 
цієї мети також слугує для вирішення значних 

проблем дослідження в рамках окремих теорій 
корпоративного управління.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблему державної власності як інстру-
менту регулювання корпоративних відносин 
на прикладі Польщі досліджували такі вітчиз-
няні та зарубіжні вчені, як Л. Бальцерович, 
К. Янош, Д. Сакс, В. Хойєр, Б. Болотіна, 
Н. Орлова та ін. У цій роботі ми детальніше 
зупинимося на характеристиці корпоратив-
ного управління в системі державної власності 
поряд із загальним аналізом проблеми місця 

ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ 
КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН: КЕЙС ПОЛЬЩІ
STATE PROPERTY AS A TOOL FOR REGULATING  
CORPORATE RELATIONS: THE CASE OF POLAND
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Рикова Н.В.
аспірант кафедри економічної політики 
та врядування
Національна академія державного 
управління при Президентові України

У статті проаналізовано інструменталь-
ний потенціал державної власності для 
регулювання корпоративних відносин (на 
прикладі Польщі). Наголошено, що підприєм-
ницька діяльність держави є певною мірою 
суперечливою. Державний бюджет дея-
ких країн нерідко містить вільні фінансові 
ресурси, які можливо інвестувати у підпри-
ємництво для розвитку державних компа-
ній. Виходячи з цілей, державне регулювання 
виконує важливі функції в ринковій економіці.
Одна з головних функцій державного регу-
лювання – активізація, інтенсифікація 
насамперед інвестиційної, інноваційної та 
підприємницької діяльності із забезпеченням 
стабільності національної валюти. Це дося-
гається шляхом фінансової, грошової та 
кредитної політики.
Матеріальною базою і важливим інструмен-
том державного регулювання є державна 
власність і державне підприємництво. 
Державна власність використовується в 
ролі бази для досягнення як довгостроко-
вих, так і кон’юнктурних цілей державного 
регулювання. До числа структурних цілей 
належать освоєння капіталомістких і ризи-
кових напрямів діяльності, вирішення низки 
регіональних завдань (освоєння нерозвине-
них територій, будівництва нових підпри-
ємств). Державна власність використову-
ється для регулювання соціальних процесів. 
Інструментами державного регулювання 
виступають фінансова, грошово-кредитна, 
промислова, структурна і науково-технічна 
політика. За допомогою останніх (промис-
лової, структурної та науково-технічної) 
забезпечується стимулювання і досягнення 
економічного зростання, макроекономічної 
збалансованості.
Незважаючи на активні приватизаційні про-
цеси у Польщі протягом останніх 20 років, 
кількість державних компаній тут іще 
висока, і в деяких галузях економіки державні 
підприємства домінують або принаймні 
є значними учасниками ринку. Загалом 
у Польщі досягнуто високих результатів у 
сфері трансформації державної власності. 
Належне управління на підприємствах із дер-
жавною участю є життєво важливим для 
ефективних і відкритих ринків як на націо-
нальному, так і на міжнародному рівні.

Ключові слова: держава, компанії з держав-
ною участю, державний бюджет, корпора-
тивне управління, акціонерне товариство.

The article analyses the instrumental potential 
of state property for the regulation of corpo-
rate relations (on the example of Poland). It is 
emphasized that the entrepreneurial activity of 
the state is to some extent contradictory. The 
state budget of some countries often contains 
free financial resources that can be invested in 
entrepreneurship for the development of state-
owned companies. Based on the goals, govern-
ment regulation performs important functions in 
a market economy.
One of the main functions of state regulation 
is the activization, intensification, first of all, of 
investment, innovation and entrepreneurial activ-
ity, while ensuring the stability of the national cur-
rency. This is achieved through financial, mone-
tary and credit policies.
The material base and an important tool of state 
regulation is state property and state entrepre-
neurship. State property is used as a basis for 
achieving both long-term and advantage-seek-
ing goals of state regulation. The structural goals 
include the development of capital-intensive and 
risky activities, solving a number of regional prob-
lems (development of underdeveloped areas, 
construction of new enterprises). State property 
is used to regulate social processes. The tools 
of state regulation are financial, monetary, indus-
trial, structural, scientific and technical policy.  
The latter (industrial, structural, scientific and 
technical) provide stimulation and achievement 
of economic growth, macroeconomic balance.
Despite active privatization processes in Poland 
over the past 20 years, the number of state-
owned companies is still high, and in some sec-
tors of the economy state-owned enterprises 
have a dominant position, or at least are signif-
icant market participants. In general, high results 
have been achieved in Poland in the field of state 
property transformation. Due governance of 
state-owned enterprises is vital for efficient and 
open markets at both the national and interna-
tional levels.
Key words: state, companies with state share 
participation, state budget, corporate gover-
nance, joint stock company.
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державної власності в регулюванні корпора-
тивних відносин. Гнучкість Польщі в розробці 
та здійсненні програм приватизації, її еволю-
ція від «шокової терапії» до більш поступових 
та інституційних реформ, наявність безлічі 
моделей і механізмів приватизації, можливість 
їх поєднання становлять науковий інтерес.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на активні 
приватизаційні процеси у Польщі протягом 
останніх 20 років, кількість державних компа-
ній тут все ще значна, і в деяких галузях еконо-
міки компанії у державній власності вони домі-
нують або принаймні є значними учасниками 
ринку. Станом на 2015 рік польська держава 
зберігала міноритарний пакет акцій у 346 під-
приємствах, а мажоритарний – всього в 47, і 
ці показники постійно зменшуються, оскільки 
держава продає свою частку у згаданих під-
приємствах. У більш ніж половині підпри-
ємств держава зберегла менше 10% акцій 
(див. таблицю 1) [1].

До кінця минулого року прибуток держави 
від продажу майна сягнув понад 153 млрд PLN 
($ 45,6 млрд). На початку 2000-х рр. Польща 
приватизувала металопереробні заводи, які 
не витримували конкуренції на ринку і вима-
гали суттєвої капіталізації.

Компанії Державного казначейства у сучас-
ній Польщі – це форма ведення бізнесу з боку 
держави, тому правила їх функціонування 
стосуються такого фундаментального питання, 
як використання державної власності в гос-
подарській діяльності у ринковій економіці. 
Нині ця проблема є дуже актуальною не лише 
у Польщі, але й у Європі та світі, зокрема 
через посилення активності країн в економіч-

ній торгівлі під час фінансової кризи. Тому що 
особливості державної власності, ефективне 
управління державними компаніями та корпо-
ративне управління ними вимагає конкретних 
інструментів [11, с. 67–75].

З огляду на характер державної власно-
сті цілі та принципи роботи державних казна-
чейських компаній можуть відрізнятися від 
цілей і принципів роботи приватних компаній. 
Це пов’язано не лише з тим, що на держав-
них казначейських підприємствах застосову-
ються детальні законодавчі норми на бага-
тьох рівнях (у тому числі прийняті рішення, які 
відрізняються від загальної моделі приватних 
компаній). Спосіб управління державним май-
ном дає змогу впливати на компанії політиків 
та адміністрацію. Цілі державних компаній 
можуть визначатися суспільними інтересами, 
реалізація яких вписана у всі дії держави, 
включаючи економічну діяльність.

Проблеми корпоративного управління, 
описані в літературі, стосуються переважно 
приватних компаній. У контексті впливу дер-
жавної власності завдяки механізмам корпо-
ративного управління згадані проблеми набу-
вають специфічних рис, часто відсутні та тому 
не аналізуються [6; 5].

У сфері регулювання корпоративних відно-
син через інструмент державної власності є 
кілька моделей. Наприклад, у США переважає 
відкрита модель, у якій зовнішні механізми 
відіграють важливішу роль (на основі ринку), 
зокрема злиття та поглинання. Причому 
система корпоративних органів є моністич-
ною, тобто замість ради та наглядової ради 
працює лише рада директорів, що склада-
ється з керівних і наглядових директорів.

Таблиця 1
Частка держави в окремих підприємствах Польщі станом на 2016 р.

Частка держави у окремих підприємствах

Більше 50% Менше 50%

Підприємство Галузь Частка, % Підприємство Галузь Частка

LOT Цивільна авіація 99,82 PZU SA Страхування 35,19%

Polish Defence 
Holding Оборонпром 84,08 Polish Armaments 

Group Оборонпром 34,81%

LOTOS Нафтопереробна 
галузь 53,19 PKO BP Банки 31,39%

ENERGA Електроенергетика 51,52 TAURON Електроенерге 
тика 30,06%

Jastrzebska 
Spolka Weglowa

Вугільна  
промисловість 51,48

ORLEN Нафтопереробна 
галузь 27%

AZOTY Хімічна галузь 33%

KGHM Polish 
Copper Металургія 31

Джерело: www.msp.gov.pl
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У європейських країнах у континенталь-
ній моделі переважає закрита модель, у якій 
внутрішні механізми, зокрема наглядові ради, 
мають більше значення. Польську модель кор-
поративного управління можна вважати ближ-
чою до німецької, головним чином на основі 
Кодексу польських комерційних компаній 
у вигляді подвійної системи корпоративних 
органів (де правління й органи нагляду – це 
окремі органи). Однак більшість європейських 
і польських досліджень корпоративного управ-
ління стосуються проблем у межах приватних 
компаній, а питання впливу державної влас-
ності на модель корпоративного управління є 
малодослідженим.

З огляду на викладене основна мета 
статті – показати, як саме державний харак-
тер власності впливає на форму та принципи 
моделі корпоративного управління.

Виклад основного матеріалу. Питання 
корпоративного управління може бути 
проаналізоване в інституціональному аспекті, 
що охоплює правила й умови роботи системи 
нагляду, механізми нагляду та «корпоративні 
суб’єкти управління» [14, с. 37]. Орієнтиром 
при аналізі моделі корпоративного управління 
в компаніях Державного казначейства є теорії 
корпоративного управління.

Найважливішими теоріями з погляду 
питання дослідження є:

 – теорія прав власності,
 – теорія зацікавлених сторін.

Основоположне питання щодо впливу дер-
жавної власності на корпоративний нагляд 
у державних компаніях є предметом теорії 
прав власності – це проблема поділу власності 
в економічному плані та власності в юридич-
ному сенсі. Суть проблеми полягає у визна-
ченні того, хто має право на залишковий 
контроль над активами. Механізми нагляду 
корпорації в державних компаніях мають осо-
бливості адміністративного нагляду, а також 
залежать від політичних факторів.

Система корпоративного управління 
в Польщі пов’язана з переважним значенням 
інструментів внутрішнього нагляду, до яких 
включаються насамперед наглядові ради, 
ближчі до нагляду за власністю [15, с. 83–98]. 
Це, однак, ще один аргумент на користь смис-
лової сфери терміна «корпоративне управ-
ління», в якому зовнішні механізми відіграють 
важливу роль нагляду, ширшого за значенням 
від «нагляду за власністю».

Термін «корпорація» не фігурує в юридич-
ному розумінні, тобто не має юридичного 
визначення. Питання корпоративного управ-
ління стосується в Польщі саме акціонерних 
товариств і товариств з обмеженою відпові-

дальністю. У роботі аналізуються державні 
підприємства, тобто акціонерні товариства 
(юридичні особи) та товариства з обмеженою 
відповідальністю.

Концепція корпоративного управління, хоча 
і зазвичай використовується як на практиці, так 
і в науці про управління, не є чітко визначеною. 
Домінуюче значення цього поняття стосується 
взаємних відносин між окремими групами, 
що беруть участь у функціонуванні корпора-
цій (до яких належать: акціонери, управління, 
члени наглядових органів, працівники, поста-
чальники та підрядники), однак окремі автори 
визначають його сферу по-різному залежно 
від середовища корпорації, її цілей, території 
функціонування або культурного різноманіття.

Корпоративне управління може стосува-
тися лише інтересів акціонерів (моделі акці-
онерів), а також усіх груп акцій. Акціонери є 
власниками акцій акціонерного товариства 
(тут – корпорація). Група акцій – це група, інте-
рес до якої пов’язаний із функціонуванням 
корпорації, що безпосередньо чи опосередко-
вано бере участь у цьому процесі. Члени кор-
поративних акційних груп називаються заці-
кавленими сторонами.

Перший підхід до корпоративного управ-
ління називають освіченою акціонерною 
цінністю [3, с. 163]. Він заснований на двох 
основних припущеннях. По-перше, максимі-
зація вартості акціонерів є гарантією успіху 
компанії. По-друге, цієї мети можна досягти 
за рахунок довгострокових відносин з іншими 
групами акцій компанії (працівниками, інвес-
торами, підрядниками, замовниками, поста-
чальниками), які мають бути підпорядковані 
інтересам акціонерів.

Другий підхід, який називається плюра-
лістичним, базується на двох припущеннях 
[3, с. 163]. Насамперед компанії є соціаль-
ними установами, що впливають на добробут 
усього суспільства. По-друге, це інтереси різ-
них груп компаній, які не повинні конфлікту-
вати між собою або з інтересами суспільства 
[9, с. 345]. Якщо припустити, що акціонери 
є інвесторами, котрі вкладають свої активи 
в корпораціях, а метою корпорації є зацікав-
леність інвесторів, корпоративне управління – 
набір методів, призначених для забезпечення 
інвесторів (постачальників, акціонерів або 
позикодавців), які отримують доходи від своїх 
грошей [10, с. 737].

Науковці також зосереджуються на про-
блемі відносин «акціонери – менеджери» та 
використовують теорію, згідно з якою корпо-
ративне управління застосовується до від-
носин між принципалами (власниками, акці-
онерами) й агентами, котрих вони наймають 
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(менеджерами). Менеджери керують корпо-
рацією від імені принципалів і мають обов’язок 
максимізації активів власників. Мета корпора-
тивного управління, зрозуміла таким чином, – 
об’єднати інтереси акціонерів і менеджерів, 
щоб останні могли діяти в інтересах перших і 
не керувалися приватними інтересами [5].

Відносини акціонерів і менеджерів регулю-
ються договором між ними. Побудова повного 
контракту, що передбачає всі обставини функ-
ціонування корпорації, неможлива, і тому 
неможливо вказати в договорі потенційні варі-
анти поведінки обох сторін за непередбачених 
раніше обставин. З погляду теорії контрактів, 
корпоративне управління – це механізм при-
йняття рішень за обставин, не передбачених 
договором [4]. Такі обставини називаються 
залишковими ситуаціями, а теорія договорів 
передбачає, що в таких ситуаціях повинні бути 
власники, оснащені залишковими претензі-
ями, призначеними для захисту своїх інте-
ресів. Тому корпоративне управління можна 
визначити як шлях до вирішення залишкових 
конфліктів. Відповідно до множинного під-
ходу (якщо припустити, що компанія працює 
через співпрацю окремих її зацікавлених сто-
рін) корпоративне управління – це система 
обмежень, які визначають створення доданої 
вартості корпорації та її розподіл між зацікав-
леними сторонами [16, с. 499].

Корпоративне управління можна описати 
як «спосіб вирішення конфліктів між різними 
групами, котрі впливають на процес управ-
ління компанією, формулюючи її стратегію та 
поведінку на ринках капіталу, на ринках това-
рів і послуг, ринку праці. Тоді варто включити 
такі елементи корпоративного управління, як: 
закони, фондові біржі, наглядові ради чи ради 
директорів, громадська думка.

Керівні принципи ОЕСР (в тому числі і 
Польщі) з корпоративного управління для під-
приємств із державною участю є рекоменда-
ціями для держав, покликаними забезпечити 
ефективне, прозоре та відповідальне функці-
онування підприємств із державною участю. 
Вони є прийнятим на міжнародному рівні стан-
дартом того, яким чином держави повинні 
здійснювати функцію державного власника, 
щоб уникнути помилок, пов’язаних як із пасив-
ним володінням майном, так і з надмірним втру-
чанням з боку держави. Керівні принципи були 
вперше розроблені у 2005 р. як доповнення 
до Принципів корпоративного управління 
ОЕСР. Вони були оновлені у 2015 р., щоб вра-
хувати десятирічний досвід їх застосування та 
відобразити нові питання, які виникли щодо 
підприємств із державною участю у національ-
ному і міжнародному контексті [7].

У Керівні принципи були внесені істотні 
зміни, а їхня актуальність для політики значно 
зросла. Оновлений і вдосконалений документ 
більш чітко передбачає, яким чином дирек-
тивні органи повинні створювати державні 
установи та забезпечувати застосування 
узгоджених належних практик. Були розро-
блені рекомендації, які обґрунтовують дер-
жавну участь у підприємствах, що допомо-
жуть приймати рішення про доцільність входу 
держави у приватний сектор і застосування 
вимог до звітності. Рекомендації щодо під-
тримки однорідного конкурентного сере-
довища між підприємствами з державною 
участю і приватними підприємствами міс-
тять вказівки для підприємств із державною 
участю, які здійснюють діяльність на націо-
нальному та міжнародному ринках.

Тоді як Польща відчуває уповільнення 
економічного зростання і скорочення своїх 
фінансових можливостей, уряд стикається 
зі зростаючими проблемами, пов’язаними із 
забезпеченням належного функціонування 
секторів підприємств із державною участю. 
Сектор із державною участю може або сти-
мулювати, або ускладнювати соціально-еконо-
мічний розвиток залежно від того, функціонує 
він відповідно до загальноприйнятих належних 
практик чи ні. Водночас низка країн приділяють 
дедалі більше уваги іноземним підприємствам 
із державною участю, котрі здійснюють діяль-
ність на їхній території, в тому числі в контексті 
торгових та інвестиційних угод, із розрахун-
ком на перевірку своєї комерційної орієнтації  
та ймовірних наслідків для умов конкуренції.

Висновки. Глобальність, масштабність і 
значимість змін у політичному й економічному 
устрої Польщі вимагають глибокого, комплек-
сного і ретельного дослідження. Характер ево-
люції відносин власності не зводиться тільки 
до проблеми співвідношення приватного, 
державного та інших секторів економіки. Всі 
форми власності співіснують і конкурують між 
собою, перебувають у динамічній рівновазі, 
переважно розвиваючись на окремих етапах 
розвитку суспільства.

Як показали результати дослідження, біль-
шість цілей і завдань реформування держав-
ної власності в Польщі полягають у формуванні 
представницького шару приватних власників. 
Лібералізація цін, заходи у сфері фінансової 
політики та подальша поступова приватиза-
ція державної власності в Польщі забезпечили 
більш «м’яке» входження в ринкові умови, більш 
стабільні значення макроекономічних показни-
ків та індикаторів (курсу національної валюти, 
інфляції, ставок рефінансування, падіння  
обсягів виробництва, доходів населення та ін.).
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Загалом у Польщі досягнуто високих 
результатів у сфері трансформації державної 
власності. Належне управління на підприєм-
ствах із державною участю є життєво важли-
вим для ефективних і відкритих ринків як на 
національному, так і на міжнародному рівні.
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Statement of the problem in general. 
The activity of any organizations, including mil-
itary ones, depends on the combination of fac-
tors that affect the results of operational activity. 
The consideration of these factors at the stages 
of creation of new types of products (performing 
new tasks), technologies, (ways of proceeding) 
implementation of innovative investment pro-
grams and projects ensures stable functioning of 
the organization. However, ignoring some factors, 
unjustified optimism in marking certain manage-

ment decisions, putting resources at excessive 
risk, low level of management of limited resour-
ces may result in violation of normal functioning 
of the organization. Such state is characterized 
as crisis condition, i.e. the state that makes the 
orderly development of the organization impos-
sible. The combination of deviations in normal 
business activity is explained by the manifestation 
of “crisis”. The efficiency of organization’s activity 
under crisis conditions heavily relies on the effect-
iveness of organization’s anti-crisis management.
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The problems of crisis management in the orga-
nization at different stages of functioning have 
been considering in the work. The effectiveness 
and functioning of any organization is based on 
the totality of managerial decision-making, espe-
cially in times of crisis, which depend on environ-
mental and internal factors.
Crises arise, in turn, from a set of factors that are 
objective and subjective. In most crisis situations, 
under the influence of the external environment, 
it is possible to anticipate and implement a set 
of measures to prevent or reduce the impact of 
negative effects on the economic activities of 
the organization. Crises can also occur under 
the influence of internal environmental factors 
such as: low level of marketing research organi-
zation, deficiencies in operational management, 
conflicts between staff, administration and found-
ers, individual units, low level of innovation and 
investment activities and more.
 Taking into account the consequences of such 
factors at the stages of creation of new types, 
technologies, implementation of innovation-in-
vestment programs and projects ensures stable 
functioning of the organization. However, neglect 
of some factors, excessive risk of resources, and 
low level of management with limited resources 
can lead to disruption of the normal life of the 
organization. Crises are manifested at different 
stages of the life cycle of the organization. Crises 
are mostly manifested in the stages of transition 
of the operating system to the next life cycle of 
the organization. Organizations are developing 
an anti-crisis strategy for crisis prevention.
One of the crutial functions of the organiza-
tion's anti-crisis strategy is the assessment and 
forecasting of its crisis. To identify crises, it is of 
paramount importance to assess the state of 
the environment and forecast its changes in the 
near and far perspectives. Particular attention in 
crisis management is given to the crisis moni-
toring system. The monitoring determines the 
likelihood and reality of the occurrence of crisis 
phenomena, which makes it possible to develop 
and implement a link of anti-crisis measures in a 
timely manner.
Key words: crises, crisis management, classifi-
cation, signs of crisis Introduction.

У роботі розглянуті проблеми антикри-
зового управління організацією на різних 
етапах функціонування. Ефективність і 

функціонування роботи будь-яких органі-
зацій базується на сукупності прийняття 
управлінських рішень, особливо у період 
виникнення кризових явищ, які залежать від 
факторів зовнішнього і внутрішнього сере-
довища.
Кризові ситуації виникають від сукупності 
певних чинників об’єктивного і суб’єктив-
ного характеру. Здебільшого виникнення 
криз під впливом зовнішнього середовища 
можна передбачити та здійснити комплекс 
заходів із їх попередження або зменшення 
впливу негативних наслідків на господарську 
діяльність організації. Кризи можуть виник-
нути також і під впливом чинників внутріш-
нього середовища, таких як: низький рівень 
організації маркетингових досліджень, недо-
ліки в операційному менеджменті, конфлік-
тні ситуації між персоналом, адміністра-
цією і засновниками, окремими підрозділами, 
низький рівень інноваційно-інвестиційної 
діяльності та ін. Врахування наслідків від 
таких чинників на стадіях створення нових 
видів, технологій, реалізації інноваційно-ін-
вестиційних програм і проектів забезпечує 
стабільне функціонування організації. Однак 
ігнорування деяких чинників, зайвий ризик 
ресурсами, низький рівень менеджменту 
за обмежених ресурсів може призвести до 
порушення нормальної життєдіяльності 
організації. Кризові явища проявляються на 
різних етапах життєвого циклу організації. 
Кризи здебільшого проявляються на стадіях 
переходу операційної системи до наступ-
ного життєвого циклу організації. В органі-
заціях розробляється антикризова страте-
гія для попередження криз.
До однієї з постійних функцій антикризової 
стратегії організації належать оцінка та 
прогнозування входження її у кризовий стан. 
Для виявлення криз першорядне значення 
має оцінка стану зовнішнього середовища і 
прогнозування його змін у ближній і дальній 
перспективах. Особлива увага в антикри-
зовому управлінні приділяється системі 
моніторингу кризових ситуацій. Внаслідок 
моніторингу визначається ймовірність і 
реальність появи кризових явищ, що дає 
можливість своєчасно розробити та здійс-
нити ланку антикризових заходів.
Ключові слова: кризи, антикризове управ-
ління, класифікація, ознаки кризового стану.
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The analysis of the last studies and publica-
tions. The crisis is explained “as an intensification 
of contradictions in social and economic system 
(organization) that threatens its viability in existing 
environment” [3]. Crisis manifests itself at differ-
ent stages of organization’s life cycle. There is no 
unified approach to the determination of the quan-
tity of lifecycle stages under present conditions. 
Depending on information source, the number 
of lifecycle stages varies between five and eight. 
P.A. Popov [7] determines five stages of lifecycle: 
growth, stabilization, stagnation, reorganization; 
while V.O. Vasilenko [5] claims that there are eight 
stages: insensitivity threshold (foundation of the 
organization) – (Е1), formation (implementa-
tion), development (growth); maturity, saturation, 
decay, breakdown (bankruptcy), liquidation or 
utilization. It is necessary to know there is no cer-
tain definition of organization’s lifecycle for today. 
According to separate publications, the duration 
of cycles varies from 3–5 years to 60 years [4]. 
Crisis mostly manifests itself at the stages of tran-
sition of operational system to the next lifecycle 
of the organization. The causes of the crisis are 
as follows: natural, anthropogenic, external and 
internal, objective and subjective. Crisis con-
sequences are divided into positive and nega-
tive. Crisis types are economic, social, organ-
izational, psychological, technological, social, 
natural, ecological, light and heavy, predictable 
and unpredictable [2; 6]. Organizations develop 
anti-crisis strategy to prevent the crisis. One of 
the constant functions of anti-crisis strategy is 
the evaluation and forecasting of crisis state. 
The evaluation of the state of external environ-
ment and prediction of its change in the long and 
short run are the most critical in crisis disclosure. 
The prediction of the crisis is an comprehensive 
process that includes the following actions [7; 9]:

– clarification of all causes of crisis state;
– disclosure of the factors that prevent crisis;
– ranging crisis triggers and deterrents in 

terms of the strength and impact period;
– the development of the means for neutraliz-

ation of crisis triggers and crisis process stimu-
lators.

Anti-crisis strategies form the bases for organ-
ization’s anti-crisis management. The factors that 
determine the efficiency of anti-crisis manage-
ment are as follows [1]:

– Professional competence of anti-crisis man-
agers (chiefs) that is achieved by conventional 
and special education and gaining special expe- 
rience;

– Formation of team of managers (chiefs) 
who are sensitive to signs of crisis and can effi-
ciency manages the organization under extreme 
conditions;

– The ability of managers (chiefs) to consider 
the risk level of made decisions and measures for 
prevention of negative consequences that can 
be caused by changes in external and internal 
environment of the organization.

– Corporative approach, i.e. staff’s awareness 
of the mission and objects of the organization and 
the willingness to work independently to reach 
these objects;

– The availability of leaders who have manage-
ment’s confidence, high standing among staff 
and are confident in reaching set goals;

– Management responsiveness and flexibility 
those are necessary in crisis conditions since the 
latter requires prompt and decisive actions and 
introduction of changes in operational system;

– Availability of development strategy and spe-
cial anti-crisis programs.

In anti-crisis management, a special atten-
tion is given to the system of monitoring of crisis 
events [2]. Due to this monitoring, it is possible to 
determine the possibility and probability of crisis 
events. This fact allows timely development and 
implementation of the set of anti-crisis measures. 
To execute management under crisis conditions, 
it is recommended to use situational approach [1; 
8] that provides the following:

– Firstly, the manager should be able to carry 
out continuous analysis of the situation of the 
organization;

– Secondly, management system should meet 
demands of current situation;

– Thirdly, the management should create 
organization’s potential that is necessary for 
switching to new management style that corres-
ponds to current situation;

– Fourthly, the organization management 
should be changed, considering the demands 
that rise in crisis, To increase the scope of the 
security, it is recommended to develop special 
plans and form anti-crisis teams (groups) of the 
specialists who have experience in anti-crisis 
management for implementing these plans [5].

The purpose of this article is to highlight 
anti-crisis management issues under current 
conditions.

Statement of basis materials. In our view, 
the notion ‘organization crisis’ demands the con-
cretization since the definition of the crisis as ‘an 
intensification of contradictions in social and eco-
nomic system (organization) that threatens its 
viability in existing environment’ describes crisis 
state of macroeconomic systems rather than 
microeconomic systems that include organiz-
ations. Therefore, organization crisis should be 
explained as the organization’s loss of the ability 
to reach set goals and fulfill current obligations. 
Set goals should be understood as profit for com-
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mercial organization, maintenance of military 
readiness for military organizations and reach-
ing social, ecological and other goals for non-
profit organizations. The fulfillment of obligations 
should have the following meanings:

– Repayment of short-term and long-term 
bank credits;

– Fulfillment of long-term financial obligations;
– Repayment under differed long-term obliga-

tions;
– Repayment of credit debts for goods, works, 

and services; Repayment of obtained advances, 
budgetary and non-budgetary payments, labor 
payments, insurance payments, shareholder 
payments and fulfillment of other current obli-
gations. The analysis shows that crises are not 
similar in terms of their causes, consequences 
and nature.

Common crisis: it covers social and economic 
system.

Macrocrisis: it covers a great share of social 
and economic system.

Microcrisis: it is peculiar for certain industrial, 
businesses fields, and issues.

Economic crisis: it reflects sharp contra-
dictions in country’s economy and economical 
state of separate business entity or firm. It is a 
crisis of production and sale of goods, relations 
of economic agents, payment crisis, and loss of 
competitive advantages.

Social crisis: it raises upon sharpening of 
contradistinctions or conflict of interests of differ-
ent social groups or organizations of employees 
and employers, labor unions and sole proprietors 
of different professions, personnel, managers 
etc. Social crisis is often a part of economic crises 
but it also may raise independently, for instance, 
due to management style, dissatisfaction of labor 
conditions, the attitude to ecological issues and 
patriotic feelings.

Financial crisis: it reflects contradictions in 
financial system or financial abilities of the firm.

Organizational crisis: it is a crisis of distribu-
tion and integration of the activity, distribution of 
functions and regulation of the activity of separate 
subdivisions such as divisions of administrative 
units, regions, affiliated companies and branches.

Psychological crisis: it is a crisis of psycho-
logical state of a human. It manifests itself in the 
form of stress that has mass nature, sense of 
insecurity, panic, fear for the future, dissatisfac-
tion with job, legal security and social state. This 
is a crisis in social and psychological climate of 
the society, community or separate group.

Technological crisis: it is a crisis caused by the 
absence of new technologies in the organization.

Natural crisis: it is conditioned by the changes 
in natural environment.

Ecological crisis: it is conditioned by anthropo-
genic and industry-related factors.

Predictable crisis: predictable crises are pecu-
liar for development stage. They are predictable 
and caused by objective reasons during pro-
duction restructuring and change in the interest 
structure under the effect of scientific and tech-
nical progress.

Unpredictable crisis: unpredictable crises are 
results of rough error in management or any nat-
ural phenomenon.

The need in the separation of classification 
of crises is conditioned by the differentiation of 
measures and methods for their management. It 
should be noted that the rise of one crisis in the 
organization results in the rise of several types 
of crises, for instance, technological crisis might 
be followed by economic and social crises. Thus, 
the organization is in crisis state when certain 
type of crises raises. Any crisis has three stages 
of development: origin, growth, and liquidation. 
It is essential for organization management to 
reveal the crisis at its origin stage. In this case, 
the crisis will be liquidated without negative con-
sequences ones its causes are removed. Crisis 
causes may be different and conditioned by 
either external or internal environmental factors. 
The factors of external environment determine 
the nature of relationships between the organ-
izations and suppliers, budget, state bodies and 
local authorities, consumers and competitors 
in the system of external economic activity. The 
factors of external environment include the avail-
ability of accessible natural resources and the 
effect of climatic conditions.

The raise of the crisis under the effect of exter-
nal environment in most cases can be predicted, 
and it is possible to implement the set of meas-
ures for its prevention or reduction of the effect 
of negative circumstances on business activity of 
the organization. Crisis may be caused by the fac-
tors of internal environment such as low level of 
organization of marketing researches, deficiency 
of operational management, conflict situations 
between employees, administration and found-
ers, separate subdivisions, low level of innovative 
and investment activity etc. The functioning of the 
organization is associated with certain number of 
issues. These issues are as follows: 

1. The increase of credit debt before suppliers, 
budget, social insurance funds, staff, sharehold-
ers etc.

2. The increase of credit debt that may be con-
ditioned by conclusion of contracts with organiza-
tions that are in unsatisfactory financial state.

3. The decrease of debtor indebtedness due 
to reduction of demand for the products and, as 
a result, the rise of scarcity of working capital that 
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requires the increase of creditor indebtedness 
before banks; - High skilled workforce turnover.

4. The loss of organization image and reduc-
tion of nominal value of organization’s securities.

5. The increase of the frequency of extraordin-
ary audits of business activity.

6. Settlement of disputes in courts on the 
claims of organization’s creditors.

Organization’s activity aimed at prevention of 
crisis, reduction of its effect on business activity 
and liquidation of crisis consequences is ensured 
by anti-crisis management system. The system 
of early crisis disclosure takes the central place 
in anti-crisis management system. The first signs 
of crisis (table 1) include the growth of creditor 
indebtedness before personnel, resource suppli-
ers, contractors, budget, the payment of penal-
ties for untimely fulfillment of obligations, claims, 
issues that relate of business portfolio building, 
reduction of share price and as the consequence, 
the increase of workforce turnover, extraordinary 

audits carried by tax inspectorate and inspections 
by control-and-auditing administration for state 
organizations.

To recover the company from crisis state, it 
is recommended to implement the set of oper-
ational and strategic measures. Operational 
measures include the liquidation of “narrow 
places” in operational system, reduction of costs 
for manufacture of products (perfoming of tasks), 
debt restructuration, attraction of creditors for 
working capital financing, disclosure of inter-
nal reserves, and improvement of management 
system. Strategic measures include the review 
of existing strategies in production field, the sys-
tem of innovative and investment activity, divers-
ification of production, improvement of credit 
policy etc. The efficiency of anti-crisis manage-
ment increases when company assigns special 
group from the highest management, which can 
manage resources within its authorities upon ful-
fillment of the actions associated with liquidation 

Table 1
Signs of crisis state of the organization

Crisis state signs Causes Consequences

1. Currect payroll liability
1. Low level of operating income.
2. The increase of debtor 
indebtedness.

1. The reduction of motivation.
2. The increase of workforce turnover.
3. The reduction of qualification level of 
the personnel.

2. The increase of the 
reserves of finished 
products finished goods

1. The quality of products fails to 
meet consumer’s demands.
2. The reduction of the demand for 
organization’s products.

1. The reduction of the level of 
operational income.

3. The reduction of share 
price

1. Low financial result of business 
activity.

1. The increase of the number of persons 
who want to sell organization’s shares.

3. The growth of current 
debtor indebtedness

1. Low qualification level of the 
staff.
2. Unsatisfactory level of market-
ing researches

1. The reduction of the level of opera-
tional income.
2. The growth of creditor indebtedness.

4. The reduction of pro-
duction reserves

1. The limitation of financial 
abilities for purchasing resources.

1. The reduction of production volumes 
due to lack of current assets.

5. The growth of current 
creditor indebtedness

1. The growth of debtor indebted-
ness.
2. The growth of finished product 
reserves.

1. Payment of penalties for delayed 
payments.

5. The raise of long-term 
debt or indebtedness

1. Non-solvency of product (works 
or service) consumers.
2. Unsatisfactory level of market-
ing researches.

1. The growth of creditor indebtedness.
2. The deterioration in financial state of 
the organization.

6. The growth long-term 
creditor indebtedness 

1. The growth of debtor indebted-
ness.
2. The growth of finished product 
reserves.

1. Penalties for untimely settlements. 
2. Registration of company’ property  
as a security due to failure to fulfil tax 
liabilities. 
3. Extraordinary audits.
4. Claims of creditors.

7. The unprofitability of 
operational activity

1. The issue of the products that 
do not meet consumers’ demands.
2. Low level of innovative and 
investment activity.

1. The growth of creditor indebtedness.
2. High probability of bankruptcy. 
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of crisis in the organization. This group can be 
formed as separate structural unit or have con-
sultative status. The development of anti-crisis 
policy, including the set of strategic and current 
measures aimed at removal of the reasons of 
crisis state, normalization of functioning mode of 
organization’s operational system, liquidation of 
crisis consequences, correction of organization 
development strategy, plays a great role in anti-
crisis management system.

Conclusions. The disregard of some factors, 
unjustified optimism in marking certain manage-
ment decisions, putting resources at excessive 
risk, low level of management of limited resources 
may result in violation of normal functioning of the 
organization. Such state is characterized as crisis 
condition, i.e. the state that makes the orderly 
development of the organization impossible. The 
crisis should be understood as organization’s 
loss of the ability to reach set goals and fulfil cur-
rent obligations. Set goals should be understood 
as profit for commercial organization, mainten-
ance of military readiness for military organiza-
tions and reaching social, ecological and other 
goals for non-profit organizations. The system 
of early crisis disclosure takes the central place 
in anti-crisis management system. As a result 
of studies it was disclosed that the first signs of 
crisis include the growth of creditor indebtedness 
before personnel, resource suppliers, contract-
ors, budget, the payment of penalties for untimely 
fulfillment of obligations, claims, issues that relate 
of business portfolio building, reduction of share 
price and as a consequence, the increase of 

workforce turnover, extraordinary audits carried 
out by tax inspectorate and inspections by con-
trol-and-auditing administration for state organiz-
ations. The development of further studies of this 
issue is aimed at the improvement of the methods 
for diagnostic of crisis events at separate stages 
of lifecycle and the development of the set of anti-
crisis measures in the organization.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. За сучасних умов людський капі-
тал став визначальним чинником зростання 
економіки, переходу її на інноваційний шлях 
розвитку. Якісний людський капітал сприяє 
підвищенню продуктивності праці, зниженню 
витрат на одиницю продукції та підйому ефек-
тивності виробництва. Все це диктує необ-
хідність створення сприятливих умов для від-

творення людського капіталу, зростання його 
якості та постійного зростання віддачі в підви-
щенні продуктивності праці. Важливою умо-
вою, що забезпечує постійне відтворення 
людського капіталу, є економічні відносини, 
які виникають із приводу прискорення цього 
процесу й отримання від нього більш високого 
корисного ефекту у вигляді накопиченої якості 
цього капіталу.
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У статті визначено основні складники комп-
лексного механізму державного регулювання 
економічних відносин відтворення людського 
капіталу, їхню структуру, методи та функ-
ції. З’ясовано, що комплексний механізм регу-
лювання економічних відносин відтворення 
людського капіталу є складною структурою, 
яка включає сукупність таких складників, як: 
домогосподарський, внутрішньофірмовий, 
державний і ринковий механізми. Виділена 
основна мета комплексного механізму дер-
жавного регулювання економічних відносин 
відтворення людського капіталу – забезпе-
чення розвитку людського капіталу і підви-
щення його якості, що сприяють зростанню 
продуктивності праці.
Запропоновано для підвищення якості люд-
ського капіталу з боку домогосподарства 
покращити саморозвиток, навчання і пере-
навчання відповідно до вимог ринку праці, 
вдосконалення умінь і навичок за допомогою 
стажувань тощо. Всі ці заходи вимагають 
достатніх інвестицій у людський капітал 
і участі з боку суб’єктів господарювання і 
держави. Також запропоновано заходи, спря-
мовані на розвиток людського капіталу з 
боку суб’єктів господарювання: внутрішньо-
фірмові інвестиції в розвиток внутрішньо-
фірмового навчання, підготовки, перепідго-
товки працівників, що є основною складовою 
частиною процесу формування якісного 
людського капіталу.
Доведено, що важливу роль у формуванні 
якісного людського капіталу країни відіграє 
держава. Держава бере участь у фінансу-
ванні програм підготовки та перепідготовки 
кадрів, у професійному навчанні, перенавчанні 
носія людського капіталу. Тому від напрямів 
державної політики в галузі освіти, зайнято-
сті залежить ефективність функціонування 
всієї системи освіти. Необхідно модерні-
зувати системи охорони здоров’я, освіти, 
збільшити приплив інновацій у наукову сферу, 
розробити і реалізувати у країні інноваційні 
моделі розвитку людського капіталу, ство-
рити принципово нову систему професій-
ної підготовки та підвищення кваліфікації 
працівників, яка задовольняла б суспільні 
потреби в більш кваліфікованих кадрах.
Ключові слова: державне регулювання, 
людський капітал, економічні відносини, від-

творення людського капіталу, механізми 
державного регулювання.

The article defines the main components of the 
complex mechanism of state regulation of eco-
nomic relations of reproduction of human capital, 
defines their structure, methods and functions. It 
is found out that the complex mechanism of reg-
ulation of economic relations of reproduction of 
human capital is a complex structure, including 
a set of such links as: domogospodarsky, intra-
firm, state and market mechanisms. The main 
goal of the complex mechanism of state regu-
lation of economic relations of reproduction of 
human capital is to ensure the development of 
human capital and improve its quality, which con-
tributes to the growth of labor productivity.
It is proposed to improve the quality of human 
capital on the part of the household to improve 
self-development, training and retraining in accor-
dance with the requirements of the labor market, 
improving skills through internships, etc. All these 
activities require sufficient investment in human 
capital and participation from the economic enti-
ties and the state. We also propose measures 
aimed at the development of human capital on 
the part of the economic entities: intra-company 
investments in the development of internal cor-
porate training, training, retraining of employees, 
which is the main component of the process of 
forming high-quality human capital.
It is proved that the state plays an important role 
in the formation of high-quality human capital of 
the country. The state participates in the financing 
of training and retraining programs, professional 
training, and retraining of human capital carriers. 
Therefore, the effectiveness of the entire educa-
tion system depends on the directions of state 
policy in the field of education and employment. 
It is necessary to modernize the health care and 
education systems, increase the flow of innova-
tions to the scientific sphere, develop and imple-
ment innovative models for the development of 
human capital in the country, and create a funda-
mentally new system of professional training and 
advanced training of employees that would meet 
the public needs for more qualified personnel.
Key words: state regulation, human capital, eco-
nomic relations, reproduction of human capital, 
mechanisms of state regulation.
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У зв’язку з цим виникає велика потреба 
в опрацюванні механізмів державного регулю-
вання відтворення людського капіталу. Вони 
вважаються однією з найбільш затребуваних 
категорій сучасної науки, покликаної обґрун-
тувати теоретичні положення, які сприяють 
успішному вирішенню практичних питань від-
новлення людського капіталу та зростанню 
його якості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти державного 
регулювання відтворення людського капіталу 
висвітлені у працях як зарубіжних, так і вітчиз-
няних вчених. Вагомий внесок у дослідження 
особливостей розвитку людського капіталу 
зробили О. Брацлавська [3], О. Захарова [1], 
С. Климко [2], Т. Лєх [4], Д. Мельничук [5], 
Д. Насипайко [6], О. Носик [7], В. Пригода [2], 
В. Сизоненко [2], З. Пічкурова [8] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, незважаючи 
на численні дослідження, недостатньо висвіт-
леними залишаються складники механізмів 
державного регулювання економічних від-
носин відтворення людського капіталу, їхня 
структура, методи, функції.

Метою статті є визначення основних 
складників комплексного механізму держав-
ного регулювання економічних відносин від-
творення людського капіталу, з’ясування їхньої 
структури, методів і функцій.

Виклад основного матеріалу. Процеси 
формування і розвитку людського капіталу 
в інноваційній економіці не повинні здійснюва-
тися стихійно, тому цим процесом необхідно 
управляти.

За своїм призначенням комплексний меха-
нізм державного регулювання економічних 
відносин відтворення людського капіталу має 
схожість із господарським механізмом, який є 
сукупністю правових норм, конкретних еконо-
мічних і соціальних форм, способів і методів, 
що використовуються для регулювання еконо-
мічного життя країни. До його складу можуть 
входити окремі механізми (або складники), 
вбудовані в різні економічні та фінансові сис-
теми, наприклад, інституційний, внутрішньо-
фірмовий і ринковий. Комплексний механізм 
державного регулювання економічних відно-
син відтворення людського капіталу і госпо-
дарський механізм схожі за своїми структур-
ними елементами, наприклад, державним, 
внутрішньофірмовим і ринковим. У ході нашого 
дослідження комплексного механізму регулю-
вання економічних відносин відтворення люд-
ського капіталу ми розглядатимемо і домогос-
подарську складову частину, яка також є його 
структурним елементом.

Комплексний механізм державного регулю-
вання економічних відносин відтворення люд-
ського капіталу зумовлений матеріально-ре-
човою і суспільною природою відтворення. 
Це пояснюється тим, що матеріально-речова 
сторона відтворення людського капіталу регу-
люється за допомогою системи економічних 
відносин, які опосередковують цей відтворю-
вальний процес. Тому останні проявляються 
в конкретних формах, якими виступають 
методи, інструменти регулювання економіч-
них відносин відтворення людського капіталу.

Комплексний механізм державного регу-
лювання економічних відносин відтворення 
людського капіталу можна розглядати двояко:

– механізм дії як система рухів або подій, 
тобто об’єктивний початок механізму;

– механізм використання як пристрій, що 
визначає порядок будь-якого виду діяльно-
сті для досягнення цілей, тобто суб’єктивний 
початок механізму.

Об’єктивний і суб’єктивний початок комп-
лексного механізму державного регулювання 
є методологічною передумовою для розкриття 
його сутності. Для цієї мети ми використову-
ємо відтворювальний підхід, який дає можли-
вість наслідувати і матеріально-речовий зміст 
механізму регулювання економічних відносин 
відтворення людського капіталу, і його загальну 
форму. За своєю природою механізм регулю-
вання базується на організаційно-економічних 
відносинах, а елементами механізму є методи 
й інструменти як форми прояву цих відносин. 
Сутність комплексного механізму державного 
регулювання економічних відносин відтво-
рення людського капіталу виражає систему 
соціально-економічних і організаційно-еко-
номічних відносин, що виникають у процесі 
руху людського капіталу з приводу його фор-
мування, розподілу й обміну, використання.

Розглянемо складники комплексного меха-
нізму державного регулювання економічних 
відносин відтворення людського капіталу, 
якими виступають домогосподарський, вну-
трішньофірмовий, інституційний і ринковий 
механізми регулювання.

Структура домогосподарського меха-
нізму регулювання економічних відносин від-
творення людського капіталу включає такі 
елементи. Основними суб’єктами домогос-
подарського механізму регулювання еконо-
мічних відносин відтворення людського капі-
талу є члени домогосподарства – члени сім’ї. 
Об’єктами домогосподарського механізму 
регулювання виступають економічні відносини 
формування людського капіталу, виражені 
через форму їх прояву – витрати (інвестиції) й 
економічні відносини використання людського 
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капіталу, виражені у формі послуги людського 
капіталу, яка задовольняє потреби людей.

Методи механізму регулювання економіч-
них відносин формування людського капіталу 
такі: психологічні методи, пов’язані із пси-
хологією людини, її поведінкою, ціннісними 
орієнтаціями, мотивами, прагненнями і т. д.; 
соціальні методи, пов’язані із професією, соці-
альним статусом, посадою людини [7, с. 24].

Основними інструментами домогоспо-
дарського механізму регулювання економіч-
них відносин формування людського капі-
талу виступають: доходи, витрати сімейного 
бюджету, заощадження і т. д.

Функції домогосподарського механізму 
регулювання економічних відносин форму-
вання людського капіталу такі:

1. Соціальна функція. Знання, професій-
но-кваліфікаційні здібності є основою соціаль-
ної захищеності, стійкості на ринку праці, еко-
номічного зростання, соціальної причетності 
й особистого розвитку. Передбачається праг-
нення людини зайняти положення, яке б відпо-
відало її здібностям, досягти більш високого 
соціального статусу для того, щоб її цінували, 
з нею рахувалися і поважали.

2. Стимулююча функція. Виявляється 
у прагненні протягом усього свідомого життя 
людини поліпшити свій соціальний статус. 
Зацікавленість у розвитку своїх здібностей 
стимулює індивіда до додаткових інвестицій 
в освіту, здоров’я, тобто до підвищення рівня 
людського капіталу [1, с. 37].

Домогосподарський механізм регулю-
вання економічних відносин використання 
людського капіталу в рамках відтворення люд-
ського капіталу є сукупністю біогенетичних, 
економічних методів та інструментів, спря-
мованих на поліпшення якості життя індивіда 
за допомогою задоволення його потреб.

Внутрішньофірмовий механізм, на думку 
автора, регулює економічні відносини форму-
вання людського капіталу, економічні відносини 
розподілу людського капіталу, економічні від-
носини обміну послуги людського капіталу й 
економічні відносини використання людського 
капіталу. Внутрішньофірмовий механізм регу-
лювання є сукупністю адміністративних, орга-
нізаційних, соціальних, економічних, психоло-
гічних методів та інструментів, спрямованих 
на формування і розвиток людського капіталу 
всередині фірми або підприємства з метою під-
вищення конкурентоспроможності фірми, вико-
ристання нової техніки і технології, зростання 
ефективності та продуктивності праці.

Суб’єктами внутрішньофірмового меха-
нізму регулювання є роботодавець, наймані 
працівники, профспілки. Як об’єкти регулю-

вання внутрішньофірмового механізму роз-
глядаються економічні відносини формування 
людського капіталу, виражені через форми їх 
прояву, у вигляді витрат (внутрішньофірмові 
інвестиції), економічні відносини розподілу 
людського капіталу у формі поділу праці, коо-
перації праці, економічні відносини обміну 
послуги людського капіталу у формі ціни 
на послугу людського капіталу й економічні 
відносини використання людського капіталу 
у формі послуги людського капіталу.

Серед методів внутрішньофірмового меха-
нізму регулювання економічних відносин фор-
мування людського капіталу можна виділити: 
адміністративний; організаційний; еконо-
мічний; психологічний [8, с. 23]. Інструменти 
внутрішньофірмового механізму регулювання 
економічних відносин формування людського 
капіталу: штатний розпис, посадова інструк-
ція, кар’єрний ріст.

Основними функціями внутрішньофірмо-
вого механізму регулювання відносин на стадії 
формування людського капіталу є:

1. Плануюча функція, що забезпечує плану-
вання, підготовку кадрового складу і кваліфіка-
ції працівників за допомогою організації курсів 
[6, с. 29]. Ця функція дозволяє задовольнити 
потреби роботодавця в певному якісному 
рівні людського капіталу в короткостроковій і 
в довгостроковій перспективі, а також дозво-
ляє найманим працівникам удосконалювати 
характеристики свого людського капіталу і тим 
самим бути постійно затребуваними на вну-
трішньому ринку праці.

2. Контролююча функція забезпечує дотри-
мання адміністративних, організаційних, пра-
вових і законодавчих норм у процесі праці.

Регулювання економічних відносин розпо-
ділу людського капіталу також здійснюється 
внутрішньофірмовим механізмом.

Наступною складовою частиною комплек-
сного механізму державного регулювання 
економічних відносин людського капіталу є 
інституційний механізм. Цей механізм регу-
лює економічні відносини формування, розпо-
ділу, обміну, використання.

Інституційний механізм державного регу-
лювання економічних відносин відтворення 
людського капіталу є сукупністю економіч-
них, правових, соціальних методів та інстру-
ментів, за допомогою яких держава впливає 
на об’єкт регулювання, а саме на економічні 
відносини формування, розподілу, обміну, 
використання в ході відтворювального руху 
людського капіталу.

Структура інституційного механізму дер-
жавного регулювання економічних відносин 
відтворення людського капіталу включає такі 
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елементи. Суб’єктами інституційного меха-
нізму державного регулювання економічних 
відносин відтворення людського капіталу є 
органи державної влади та місцевого само-
врядування. Об’єктами інституційного меха-
нізму регулювання є економічні відносини 
формування людського капіталу, виражені 
через форму їх прояву – витрати, еконо-
мічні відносини розподілу людського капіталу 
у формі поділу праці, кооперації праці, еко-
номічні відносини обміну послуги людського 
капіталу, представлені ціною на послугу люд-
ського капіталу, й економічні відносини вико-
ристання людського капіталу у формі послуги 
людського капіталу, що задовольняє потреби.

Методи інституційного механізму регулю-
вання економічних відносин формування люд-
ського капіталу такі: соціально-економічні, 
тобто надання фінансової підтримки у процесі 
становлення людського капіталу, виховання, 
забезпечення освіти, фінансування соціальної 
сфери [5, с. 224].

Основними інструментами інституційного 
механізму регулювання економічних відносин 
формування виступають: інвестиції, спрямо-
вані на реалізацію конкретних програм, пов’я-
заних із накопиченням людського капіталу.

Функції інституційного механізму регулю-
вання економічних відносин формування люд-
ського капіталу такі:

1. Соціальна функція забезпечує організа-
цію професійної підготовки та перепідготовки, 
підвищення кваліфікації працівників, здійс-
нення структури служби зайнятості.

2. Економічна функція забезпечує державне 
фінансування і розвиток сфер охорони здо-
ров’я й освіти як пріоритетних напрямів фор-
мування людського капіталу, державні витрати 
на соціально-культурні заходи, національні 
проекти в галузі охорони здоров’я та освіти.

3. Стимулююча функція забезпечує різні 
системи мотивації праці та її оплати з метою 
підвищення рівня знань і придбання найбільш 
дефіцитних професій, стимулювання занять 
фізичною культурою і спортом.

Основними методами інституційного меха-
нізму регулювання економічних відносин 
розподілу людського капіталу є організаційні 
методи регулювання, пов’язані з організацією 
навчальних програм і перепідготовки праців-
ників [2, с. 126].

Основними інструментами інституційного 
механізму регулювання економічних відносин 
розподілу людського капіталу виступають нор-
мативи праці.

Функції інституційного механізму регулю-
вання економічних відносин розподілу люд-
ського капіталу такі:

1. Стимулююча функція забезпечує мотива-
цію потенційних роботодавців для створення 
нових і додаткових робочих місць із метою 
зниження рівня безробіття, створення конку-
рентоспроможних робочих місць, що дозво-
лить здійснювати формування і розвиток люд-
ського капіталу.

2. Контролююча функція забезпечує дотри-
мання правових і законодавчих норм.

Серед методів інституційного механізму 
регулювання економічних відносин обміну 
послуги людського капіталу можна виділити 
такі:

– законодавчі, тобто законодавчо-нор-
мативні акти, що стосуються встановлення 
мінімального рівня оплати праці, прийняті 
органами федеральної, регіональної, муніци-
пальної державної влади;

– соціально-економічні, тобто розробку 
і реалізацію програм соціального забезпе-
чення, захист від безробіття.

Основним інструментом інституційного 
механізму регулювання економічних відносин 
обміну послуги людського капіталу є встанов-
лення рівня оплати праці.

Основною функцією інституційного меха-
нізму регулювання економічних відносин 
обміну послуги людського капіталу є соціальна 
функція, яка забезпечує дію принципу соці-
альної справедливості за допомогою згладжу-
вання диференціації в оплаті праці [3, с. 154].

У нашому дослідженні необхідно відзна-
чити, що інституційний механізм як одна  
з ланок комплексного механізму держав-
ного регулювання економічних відносин від-
творення людського капіталу також регулює 
економічні відносини використання люд-
ського капіталу.

Ринковий механізм як складова частина 
комплексного механізму державного регулю-
вання економічних відносин відтворення люд-
ського капіталу регулює економічні відносини 
обміну послуги людського капіталу. За допо-
могою таких відносин здійснюється взаємо-
зв’язок економічних відносин формування і 
використання такого капіталу. Ринковий меха-
нізм регулювання цих відносин є механізмом 
саморегулювання на основі взаємодії попиту, 
пропозиції, ціни, конкуренції, який характери-
зується економічними, психологічними мето-
дами та інструментами.

Суб’єктами ринкового механізму регу-
лювання економічних відносин обміну є: 
держава, фірми і домашні господарства.  
Як об’єкт регулювання ринкового механізму 
розглядаються економічні відносини обміну 
послуги людського капіталу, що проявля-
ються у формі ціни.
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Методи ринкового механізму регулювання 
економічних відносин обміну послуги люд-
ського капіталу такі:

– економічні методи, пов’язані із ціноутво-
ренням на основі попиту з боку роботодавця та 
пропозиції послуги людського капіталу з боку 
найманого працівника на ринку праці;

– психологічні методи впливають на пове-
дінкові аспекти працівників і найманих праців-
ників у ході ринкових відносин обміну.

Інструментами ринкового механізму регу-
лювання економічних відносин виступають: 
співвідношення попиту і пропозиції, рівень 
цін [4].

Функції ринкового механізму регулювання 
економічних відносин обміну послуги люд-
ського капіталу такі:

1. Інформаційна функція забезпечує всіх 
учасників ринку праці необхідною інформа-
цією про дії суб’єктів, ринкову активність, спів-
відношення попиту і пропозиції послуги праці, 
конкуренцію на ринку праці, рівні цін і т. д.

2. Сполучна функція забезпечує вста-
новлення взаємозв’язку між формуван-
ням і використанням людського капіталу 
через відносини обміну, які є сполучною лан-
кою між цими стадіями.

3. Розподільча функція забезпечує розпо-
діл і перерахування працівників за галузями, 
сферами, підприємствами, організаціями 
й установами.

4. Соціальна функція пов’язана з потре-
бами. Послуга людського капіталу задоволь-
няє особисті потреби домашніх господарств, 
виробничі потреби різних суб’єктів господа-
рювання, суспільні потреби держави.

Таким чином, комплексний механізм регу-
лювання економічних відносин відтворення 
людського капіталу є складною структу-
рою, що включає сукупність таких ланок, як: 
домогосподарський, внутрішньофірмовий, 
державний і ринковий механізми. Уявімо 
загальну модель комплексного механізму 
державного регулювання економічних від-
носин відтворення людського капіталу, який 
включає структурні складники. Кожна скла-
дова частина механізму має свої функції та 
регулює пріоритетні економічні відносини. Не 
виключається спільне регулювання складни-
ками комплексного механізму економічних 
відносин відтворення людського капіталу. 
Виділена основна мета комплексного меха-
нізму державного регулювання економічних 
відносин відтворення людського капіталу – 
забезпечення розвитку людського капіталу і 

підвищення його якості, що сприяють зрос-
танню продуктивності праці.

Висновки. Таким чином, можливо зро-
бити висновок про те, що механізм держав-
ного регулювання економічних відносин 
відтворення людського капіталу має багато-
сторонню структуру, яка включає складові 
ланки: домогосподарський, внутрішньофір-
мовий, державний і ринковий механізми. 
Взаємодія таких складників сприяє активіза-
ції економічних відносин.

Формування якісного людського капі-
талу безпосередньо пов’язане з домогос-
подарством. Всі структурні елементи люд-
ського капіталу набуваються і накопичуються 
за допомогою інвестицій домогосподарства. 
Домогосподарство несе витрати (інвестиції), 
необхідні для формування людського капіталу, 
щоб багаторазово компенсувати ці витрати 
в майбутньому збільшеним рівнем доходу. Для 
підвищення якості людського капіталу з боку 
домогосподарства передбачається самороз-
виток, навчання і перенавчання відповідно 
до вимог ринку праці, вдосконалення умінь і 
навичок за допомогою стажувань і т. д. Усі ці 
заходи вимагають достатніх інвестицій у люд-
ський капітал і участі з боку фірми та держави. 
Наведемо заходи, спрямовані на розвиток 
людського капіталу з боку фірми: внутрішньо-
фірмові інвестиції в розвиток внутрішньо-фір-
мового навчання, підготовки, перепідготовки 
працівників, що є основною складовою части-
ною процесу формування якісного людського 
капіталу. Система професійної підготовки та 
безперервного підвищення рівня кваліфікації 
сприяють постійному зростанню людського 
капіталу. Якісний людський капітал є стійкою 
конкурентною перевагою фірми.

Слід зазначити, що важливу роль у форму-
ванні якісного людського капіталу країни віді-
грає держава. Держава бере участь у фінан-
суванні програм підготовки та перепідготовки 
кадрів, у професійному навчанні, перенавчанні 
носія людського капіталу. Тому від напрямів 
державної політики в галузі освіти, зайнято-
сті залежить ефективність функціонування 
всієї системи освіти. Необхідно модернізу-
вати системи охорони здоров’я, освіти, збіль-
шити приплив інновацій у наукову сферу, 
розробити і реалізувати у країні інноваційні 
моделі розвитку людського капіталу, створити 
принципово нову систему професійної підго-
товки та підвищення кваліфікації працівників, 
яка задовольняла б суспільні потреби у більш 
кваліфікованих кадрах.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Визначення пріоритетних напря-
мів соціально-економічного розвитку сіль-
ських територій є одним із ключових аспектів 
формування системи публічного управління 
в контексті діючих децентралізаційних змін. 

Поглиблює важливість визначення напрямів 
розвитку сільських територій і сформована 
тенденція знелюднення, котра зумовила зни-
ження капіталізації активів виробничого та 
природного характеру. Наслідками невива-
женої державної політики щодо розвитку сіль-
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У статті сформульовано напрями соці-
ально-економічного розвитку сільських 
територій як одного із ключових аспектів 
формування стратегії розвитку територій 
громади в умовах діючих децентралізаційних 
змін. Обґрунтовано важливість реалізації 
низки проектів, які формують певний стра-
тегічний напрям і забезпечують досягнення 
ключових індикаторів розвитку сільських 
територій. Визначено, що сучасні децен-
тралізаційні зміни дають можливість об’єд-
наним територіальним громадам реалізу-
вати стратегічні напрями розвитку, в тому 
числі і шляхом фінансування пріоритетних 
напрямів за рахунок коштів державного 
бюджету.
Встановлено, що складність системи 
управління розвитком сільських територій 
зумовлена багатоаспектністю та різновек-
торністю активних складників, саме тому 
принциповим питанням є визначення стра-
тегічних орієнтирів розвитку з обґрунтуван-
ням конкретних результативних показників 
щодо нарощення доданої вартості, енергое-
фективності, інфраструктурної розбудови, 
дотримання екологічності виробництва 
тощо. Наявність низки структурних еле-
ментів механізму розвитку сільських тери-
торій потребує інтегрованості заходів, для 
забезпечення ефективності функціонування 
до складу яких доцільно включити: управлін-
ські, економічні, організаційні.
Визначено, що одним із ефективних інстру-
ментів оцінки потенціалу території, насе-
леного пункту є SWOT-аналіз. Такий підхід 
широко застосовується при формуванні 
стратегій розвитку територій як інстру-
менту комплексної оцінки. Перевагами цього 
підходу є визначення сильних і слабких місць 
території, її потенціальних переваг і недолі-
ків. Проведення SWOT-аналізу в контексті 
оцінки сільських територій дозволяє визна-
чити соціальний та економічний потенціал 
території, оцінити ступінь впливу екологіч-
них і політичних чинників на сильні сторони 
територій, визначити загрози та виклики 
досліджуваної території.
Обґрунтовуючи ключові характеристики 
громади за допомогою SWOT-аналізу, ми 
визначили важливість залучення громад-
ськості до процесу обговорення та при-
йняття рішень щодо пріоритетних напря-
мів розвитку. Підтверджено важливість 
використання людського потенціалу в 
процесі проведення SWOT-аналізу сільських 
територій, а саме: всебічного залучення 
громади у процесі проведення оцінки, постій-
ного партнерства та співпраці між населен-

ням і представниками органів влади, викори-
стання об’єктивних даних для досягнення 
результативності їх аналізу.
Ключові слова: сільські території, соціаль-
но-економічні напрями, розвиток, публічне 
управління, децентралізація.

In the article is formed the directions of 
socio-economic development rural areas as a 
one of the key aspects forming of the strategy 
of the development of community under the cur-
rent decentralization changes. The important of 
some projects realizations, which form certain 
strategic direction and provide the achievement 
of key indicators of rural development, are justi-
ficated. In addition, it is determined that modern 
decentralization changes give new opportunities 
united territorial communities to realize strategic 
development directions using the resources of 
the state budget.
The complexity of the development management 
system of the rural areas, is due to multifaceted 
and multi-vector active components, is installed. 
In this case, the principle question is to define the 
strategic development directions with justification 
certain results: increase of added value, energy 
efficiency, infrastructural development, obser-
vance of ecological production and so on.
The mechanism of rural development includes 
many important structural elements that why it is 
effective functioning requires integration of mea-
sures. The most important of them are: manage-
rial, economic, organizational.
Considering the perspective directions of 
socio-economic development of the rural areas, 
first of all, we need to define a potential of the 
territory. In this sphere, one of the effective tools 
is SWOT-analysis. This approach has become a 
wider meaning in the cases of justification of the 
territory development strategy as an instrument 
of the combined assessment. The advantages 
of this approach are to define the strengths and 
weaknesses of the territory, its potential opportu-
nities and threats. Using the SWOT-analysis in 
case of the evaluation rural area give opportuni-
ties: to define social and economic potential of 
the territory, to evaluate the level of the influence 
ecological and political factors on the strengths 
of the certain territory, to determine weaknesses 
and threats of the investigational territory. Nowa-
days if we use the SWOT-analysis for justifying 
the key characteristics of the community very 
important is attraction of the public in the process 
of discussing and making decisions of the priority 
development directions.
Key words: rural areas, socio-economic direc-
tions, development, public administration, decen-
tralization.
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ських територій є діюча концепція із проекцією 
на розвиток великих сільськогосподарських 
підприємств. Активно діючі децентралізаційні 
зміни покликані змінити ракурс розвитку сіль-
ських територій, в тому числі і в контексті фор-
мування пріоритетних напрямів соціально-е-
кономічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання формування пріоритетних напря-
мів соціально-економічного розвитку завжди 
залишалося в полі зору вітчизняних науков-
ців. Цей напрям досліджень тісно пов’язаний 
із розвитком системи державного управління 
та діючих трансформацій у напрямі публічного 
управління. Вагомий внесок у формування 
наукового підґрунтя розвитку сільських тери-
торій зробили А. Антонов [1], В. Андрійчук [2], 
О. Булавка [3], Н. Василенька [4], Я. Гадзало [5],  
Д. Грибова [6], В. Жук [7], М. Латинін [8], 
Ю. Лупенко [9], М. Малік [9], В. Месель-
Веселяк [10], П. Саблук [11], М. Хвесик [12], 
О. Шпикуляк [9], В. Юрчишин [13] та ін. Проте 
активне впровадження започаткованих децен-
тралізаційних змін призвело до корегування 
вектору розвитку системи державного управ-
ління у площину публічного управління. У кон-
тексті розширення повноважень влади на міс-
цях особливої актуальності набувають питання 
формування напрямів соціально-економіч-
ного розвитку сільських територій як базису 
для побудови стратегій розвитку громад.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сформована полі-
тика розвитку громад зумовлює необхідність 
корегування наявних підходів до обґрунту-
вання пріоритетних напрямів соціально-е-
кономічного розвитку сільських територій. 
Підвищення пріоритетності розвитку сіль-
ських територій у контексті формування 
об’єднаних територіальних громад погли-
блює вимоги до визначення стратегічних 
напрямів розвитку. У цьому контексті акту-
альним є дослідження передумов розвитку 
підприємницької діяльності на селі, розши-
рення кола малих підприємницьких структур, 
створення умов для диверсифікації сільсько-
господарських виробництв як базису підви-
щення рівня зайнятості та доходів населення. 
Відповідно до ключових аспектів розвитку 
публічного управління важливою є ідентифі-
кація процесів формування об’єднаних тери-
торіальних громад як чинника сталого роз-
витку сільських територій.

Метою статті є обґрунтування напрямів 
соціально-економічного розвитку сільських 
територій у системі публічного управління 
з урахуванням активно діючих децентралізаці-
йних трансформацій.

Виклад основного матеріалу. 
Зарубіжний досвід процесів децентраліза-
ції, зокрема у Швеції, Польщі та інших євро-
пейських країнах, свідчить про успішність цих 
процесів і про їхній позитивний вплив на соці-
ально-економічний розвиток країни. Серед 
основних позитивних результатів децентра-
лізації слід відзначити активізацію співпраці 
бізнесу з місцевою владою, розвиток малого і 
середнього бізнесу, конструктивне вирішення 
громадами власних проблем, формування 
достатнього рівня доходів на місцевих рівнях 
для розвитку громад і самофінансування про-
єктів, ефективне використання ресурсного 
потенціалу, диверсифікацію місцевої еконо-
міки з метою забезпечення ефективної зайня-
тості населення і зростання рівня доходів  
[1, с. 112]. Саме ці цілі мають покладатися 
в основу реформи децентралізації в Україні.

Досліджуючи сучасний стан децентраліза-
ційних змін, варто окреслити деякі сформовані 
тенденції. На початок 2019 р. до складу об’єд-
наних територіальних громад у середньому 
входять 11 сіл, але більшість (55%) – із цен-
трами у містах і селищах міського типу. У роз-
рахунку на одну міську (селищну) об’єднану 
територіальну громаду припадає в серед-
ньому 14 сіл, на сільську – 9 сіл. Проте є й 
випадки кардинально протилежних об’єднань, 
де до складу громади входять від 1 до 68 сіл. 
У контексті розподілу колишніх районів най-
більш узагальненою є тенденція формування 
від 1 до 3 громад на їх території [2, с. 178].

Обґрунтування пріоритетних напрямів 
соціально-економічного розвитку сільських 
територій і подальша їх реалізація є основою 
досягнення збалансованого сталого роз-
витку сільських територій. Досягти пози-
тивних змін можливо за умови підвищення 
конкурентоспроможності й дохідності сіль-
ськогосподарського виробництва, диверсифі-
кації господарської діяльності та розширення 
несільськогосподарського підприємництва 
на селі, охорони й раціонального використання 
природних, трудових і виробничих ресурсів 
сільських територій, досягнення соціальних 
стандартів і нормативів проживання для сіль-
ського населення [3, с. 36].

Сформована тенденція щодо депресив-
ності розвитку сільських територій потребує 
корегування та запровадження змін для досяг-
нення позитивної динаміки сталого розвитку. 
Досліджуючи це питання, автори визначили, 
що в основі досягнення цілей соціального 
розвитку сільських територій є задоволення 
потреб людини, створення привабливих 
умов для проживання і праці в сільській міс-
цевості, які визначають економічний і соці-
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альний вектори сталого розвитку [5, с. 76].  
Щороку коло соціальних послуг на сільських 
територіях зменшується та знижується рівень 
їхньої якості, що зумовлено і міграцією ква-
ліфікованих кадрів та економічно активного 
населення. Насамперед визначено негативну 
тенденцію щодо забезпечення закладів охо-
рони здоров’я, дитячих дошкільних установ і 
шкіл (стан забезпечення 48%, 34%, 41% від-
повідно) [6, с. 41].

Визначення перспективних напрямів соці-
ального розвитку сільських територій спря-
моване насамперед на вирішення соціальних 
проблем села, забезпечення належного рівня 
соціальних стандартів і нормативів прожи-
вання для сільського населення. У цьому кон-
тексті одним із актуальних питань є забезпе-
ченість житлом належної якості з урахуванням 
діючих стандартів і потреб різних категорій 
сільського населення. Крім того, діючий жит-
ловий фонд повинен відповідати технологіч-
ним, економічним та екологічним вимогам 
[7, с. 142]. У контексті стратегічного пріори-
тету поліпшення житлових умов має містити 
такі індикатори: збільшення обсягів житлового 
фонду, покращення стану житлового фонду, 
забезпечення житлом пільгових категорій гро-
мадян і молодих сімей тощо.

Окремо слід зазначити і про необхідність 
покращення якості надання освітніх послуг 
як стратегічного пріоритету розвитку шля-
хом забезпечення оптимальної доступності 
здобуття якісної дошкільної, загальної серед-
ньої (як обов’язкових) освіти кожній сільській 
дитині. Відсутність закладів дошкільної та 
шкільної освіти на території сільських насе-
лених пунктів є одним із ключових аспектів, 
що формують негативні тенденції розвитку 
та призводять до міграції населення до більш 
розвинених населених пунктів.

Соціальні аспекти розвитку сільських тери-
торій тісно корелюють із фінансовою спро-
можністю громад. Особливої актуальності це 
питання набуває за сучасної адміністратив-
но-територіальної реформи, адже за умови 
відсутності фінансових ресурсів у громаді 
неможливо забезпечити соціально-еконо-
мічний розвиток сільських територій. У цьому 
контексті актуальним є детальний аналіз 
сільських територій і визначення потенціалу 
щодо збільшення фінансових можливостей 
громади. Очевидним є визначальний вплив 
на формування дохідної частини бюджету гро-
мади стану зайнятості сільських жителів, рівня 
отриманих доходів у частині оплати праці та 
від підприємницької діяльності й відповідно 
рівень розвитку малого та середнього бізнесу 
на сільських територіях [8, с. 39].

Окремо слід зазначити, що рівень дохо-
дів жителів міських населених пунктів пере-
вищує рівень доходів сільських жителів 
у середньому на 7–10%. Питання працев-
лаштування на сільських територіях є значно 
складнішим. Саме тому особливої актуаль-
ності набули питання бідності на селі, яка має 
широкомасштабний і стійкий характер, зали-
шається невирішеною і призводить до згуб-
них змін довгострокової дії [9, с. 68]. Окремо 
слід зазначити і про нижчі рівні заробітної 
плати в сільському господарстві порівняно 
з усередненими показниками в інших галу-
зях економіки, в динаміці за останні 5 років 
розрив становив 23–40%. Важливість роз-
витку малого та середнього бізнесу на сіль-
ських територіях підтверджують і показники  
рівня доходів від підприємницької діяльно-
сті, котрі на селі не перевищують 6% сукуп-
них доходів [10, с. 11].

Продовжуючи огляд ключових індикаторів 
соціально-економічного розвитку, варто зупи-
нитися на показниках забезпечення зайнято-
сті та підвищення рівня життя сільського насе-
лення в розрізі таких співвідношень:

 – стабілізації рівня зайнятості на рівні 
не менше 70%;

 – зменшення частки неформально зайня-
того населення до 10%;

 – щорічного зростання доходів сільських 
домогосподарств на рівні не менше рівня 
інфляції при збільшенні частки оплати праці 
та доходів від підприємницької діяльності 
до 80% [11, с. 22].

У контексті підвищення рівня доходів сіль-
ського населення багаторічним міжнародним 
досвідом доведено ефективність впрова-
дження диверсифікації виробництва на сіль-
ських територіях як базису підвищення рівня 
зайнятості та доходів населення. Сьогодні 
для України проблемним є питання прове-
дення ефективної оцінки стану диверсифікації 
сільської економіки через відсутність повного 
комплексу даних. Загалом визначено тенден-
цію до посилення диверсифікації в господар-
ствах населення та поглиблення спеціаліза-
ції на сільськогосподарських підприємствах 
у прямій залежності від розмірів підприємств 
за площею угідь [12, с. 7].

Акцентуючи увагу на необхідності розвитку 
малого та середнього бізнесу на сільських 
територіях, важливо визначити низку найбільш 
проблемних питань:

 – відсутність балансу рівної конкуренції 
для малого та середнього бізнесу порівняно 
з великими сільськогосподарськими підпри-
ємствами в частині отримання державної  
підтримки;
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 – відсутність дієвого механізму підтримки 
процесу перетворення особистих селян-
ських господарств у фермерські, що містив би 
податкові стимули або інші економічні заходи;

 – відсутність стимулюючих заходів для пред-
ставників малого та середнього агробізнесу 
щодо розширення виробництва в частині пере- 
робки сільськогосподарської продукції для  
забезпечення зростання доданої вартості;

 – низьку ефективність заходів державної 
підтримки для сільських жителів, котрі займа-
ються веденням особистого селянського 
господарства для зростання їх економічної 
активності та розвитку малого бізнесу на селі;

 – низький рівень кооперації виробників 
сільськогосподарської продукції у сфері заго-
тівлі, збуту та переробки продукції власного 
виробництва;

 – відсутність дієвих механізмів щодо 
зростання самореалізації економічно актив-
ного населення, що проживає на сільських 
територіях.

Аналізуючи коло найбільш проблемних 
питань, слід зазначити, що першочерговими 
є питання зайнятості сільського населення 
та розширення можливостей їх реалізації 
у сфері агробізнесу. Обґрунтовуючи напрями 
соціально-економічного розвитку сільських 
територій, важливо зберегти природно-ре-
сурсний потенціал територій, який вказує 
на необхідність врахування екологічної скла-
дової частини. У цьому контексті важливим 
є збереження оптимального співвідношення 
в розрізі категорій земельних угідь, зниження 
розораності сільськогосподарських угідь, що 
призвело до дисбалансу екологічного стану 
агроландшафтів [13, с. 90].

Окреслені перспективні напрями соціаль-
но-економічного розвитку сільських тери-
торій вказують на множину проблемних 
питань, ефективне вирішення яких потре-
бує формування дієвої системи управління. 
Функціонуючий механізм управління сільсько-
господарським розвитком не сприяв розвитку 
сільських територій і не забезпечив належного 
рівня життя населення на селі та розвитку 
малого підприємництва в рамках ведення 
особистого селянського господарства як важ-
ливої складової частини формування доходів. 
Саме тому в рамках започаткованих децентра-
лізаційних змін особливої важливості набуває 
забезпечення впровадження всіх складників 
сталого розвитку – соціального, економічного, 
екологічного – й ефективне управління ними з 
проекцією на публічне управління. Актуалізація 
окреслених пріоритетів відповідає діючим 
інституційним змінам і підтверджує визначені 
напрями розвитку сільських територій.

Також слід зазначити, що обґрунтування 
напрямів соціально-економічного розвитку 
сільських територій є одним із ключових аспек-
тів формування стратегії розвитку територій 
громади. Важливість цього питання зумов-
лена необхідністю реалізації низки проєктів, 
які формують певний стратегічний напрям і 
забезпечують досягнення ключових індика-
торів розвитку сільських територій. Сучасні 
децентралізаційні зміни дають можливість 
об’єднаним територіальним громадам реалі-
зувати стратегічні напрями розвитку, в тому 
числі і шляхом фінансування за рахунок коштів 
державного бюджету.

Складність системи управління розвитком 
сільських територій зумовлена багатоаспек-
тністю та різновекторністю активних склад-
ників, саме тому принциповим питанням є 
визначення стратегічних орієнтирів розвитку 
з обґрунтуванням конкретних результативних 
показників щодо нарощення доданої вартості, 
енергоефективності, інфраструктурної розбу-
дови, дотримання екологічності виробництва 
тощо. Наявність низки структурних елемен-
тів механізму розвитку сільських територій 
потребує інтегрованості заходів, для забезпе-
чення ефективності функціонування до складу 
яких доцільно включити: управлінські, еконо-
мічні, організаційні.

Одним із ефективних інструментів оцінки 
потенціалу підприємства, території, насе-
леного пункту є SWOT-аналіз. Такий підхід 
широко застосовується у формуванні стра-
тегій розвитку територій як інструменту 
комплексної оцінки. Перевагами цього під-
ходу є визначення сильних і слабких місць 
території, її потенційних переваг і недоліків. 
Проведення SWOT-аналізу в контексті оцінки 
сільських територій дозволяє визначити 
соціальний та економічний потенціал тери-
торії, оцінити ступінь впливу екологічних і 
політичних чинників на сильні сторони тери-
торій, визначити загрози та виклики дослі-
джуваної території.

Визначаючи ключові характеристики гро-
мади за допомогою SWOT-аналізу, варто 
враховувати важливість залучення громад-
ськості у процес обговорення та прийняття 
рішень щодо пріоритетних напрямів розвитку. 
Погоджуємося з позицією практиків щодо 
базових принципів використання людського 
потенціалу в процесі проведення SWOT-
аналізу сільських територій, а саме: всебіч-
ного залучення громади у процесі проведення 
оцінки, постійного партнерства та співпраці 
між населенням і представниками орга-
нів влади, використання об’єктивних даних і 
досягнення результативності їх аналізу.
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Повертаючись до ключових напрямів оцінки 
SWOT-аналізу, зазначимо, що важливим є 
достовірний розподіл чинників між сильними 
та слабкими сторонами в розрізі таких груп:

 – факторів внутрішнього впливу, тісно 
пов’язаними з досліджуваною територією;

 – факторів зовнішнього впливу, які діють 
незалежно від функціонування певної терито-
рії та вплив на які обмежений.

У цьому контексті потенціал сільської тери-
торії є внутрішнім чинником впливу, котрий 
відповідно визначається як сильні сторони, 
водночас негативні чинники формують слабкі 
сторони. В іншому контексті позитивний вплив 
зовнішнього оточення формує можливості 
сільських територій, а його негативний вплив 
визначає загрози.

Висновки. Управління сталим розвитком 
сільських територій набуло нових рис у сис-
темі сучасних децентралізаційних змін шляхом 
розширення повноважень органів місцевої 
влади на місцях, запровадження стратегіч-
них інструментів управління. Без проведення 
попереднього аналізу та визначення потенці-
алу території неможливо досягти успіху у фор-
муванні соціально-економічних напрямів роз-
витку сільських територій. Варто пам’ятати, 
що лише за умови наявності якісного фінан-
сового забезпечення можна досягти успіху 
в реалізації напрямів соціального й екологіч-
ного розвитку. Саме SWOT-аналіз дозволяє 
якісно та всебічно оцінювати сильні та слабкі 
сторони сільських територій для уникнення 
зайвих помилок і необґрунтованих ризиків.

Отже, важливим елементом системи управ-
ління сталим розвитком є запровадження 
ключових віх реалізації стратегії та здійснення 
їх моніторингу, що дасть змогу реагувати 
на зміни та корегувати найбільш проблемні 
елементи в розрізі можливих альтернатив 
на будь-якому етапі реалізації. На основі ана-
лізу сильних і слабких сторін, можливостей і 
загроз територіальної громади можуть бути 
встановлені пріоритетні напрями її соціаль-
ного й економічного розвитку з деталізацією 
в розрізі заходів (проєктів). Виконання зазна-
чених заходів створить передумови для роз-
ширення інвестиційної діяльності підприємств 
і організацій досліджуваної сільської території, 
підвищення інноваційної спрямованості інвес-

тиційної діяльності підприємств і організацій, 
ефективності використання субвенцій із дер-
жавного бюджету на соціально-економічний 
розвиток громади.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Стратегія розвитку української 
науки й освіти залежить від пріоритетних цілей 
держави. Центральним органом виконавчої 
влади, відповідальним за напрям освіти і науки, 
є Міністерство освіти і науки України. Його 
діяльність координується Кабінетом Міністрів 

України, котрий формує програму діяльності 
уряду, враховуючи політичні пропозиції коа-
ліції депутатських фракцій. Визначені головні 
цілі прописують і включають до програми 
діяльності Уряду. Наше дослідження повинно 
показати ефективність системи прийняття 
рішень щодо реформування системи освіти.
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У статті аналізуються основні напрями 
реформування системи освіти та прогно-
зуються наслідки від неефективних рішень. 
Проаналізовані основні наукові здобутки та 
напрацювання із цієї теми й узагальнений 
досвід застосування органів державного 
управління в інших країнах у контексті 
реформи системи освіти. Сформульовані 
основні засоби та механізми реформу-
вання системи освіти, які використову-
ються органами державного управління. 
У статті акцентується увага на функції 
держави, котра визначає головні цілі освіт-
нього процесу на майбутні роки. Визна-
чена роль головного державного органу у 
сфері освіти і науки й охарактеризований 
системний процес виконання поставле-
них цілей. У процесі дослідження розгля-
нута процедура прийняття управлінських 
рішень Міністерством освіти і науки Укра-
їни, повноваження та функції міністерства 
у виконанні програми діяльності уряду. 
Проаналізований процес реалізації держав-
ної політики у сфері реформування освіти 
в Україні, а саме такі його системоутво-
рюючі компоненти, як: право на здобуття 
освіти в Україні, державна стратегія та 
нова концепція реформування освіти, дер-
жавні органи управління у сфері освіти, 
принципи та функції державних органів у 
сфері освіти. Також сформульовані основні 
напрями реформування освіти в Україні та 
наголошено на його європейському векторі 
спрямування. Встановлено, що у процесі 
реформування, який ще не завершений, є 
певні помилки, що вказують на необхідність 
більш ефективної взаємодії органів держав-
ної влади у процесі забезпечення населення 
Україні правом на освіту. Процес реформу-
вання освіти на цьому етапі розвитку дер-
жави Україна є сталим і визначеним на роки 
вперед, тому у тексті наголошується на 
поступі в освітньому процесі, адже зміни у 
ньому можуть призвести до кардинальних 
світоглядних коливань. У цьому висновку 
врахований системний і поступовий харак-
тер української освіти, який забезпечує 
інноваційний і всебічний розвиток моло-
дого покоління. Конкурентність і якість 
визначені у статті як характеристики 
освітнього процесу, а також як орієнтири 
у діяльності освітянина. Аналіз норматив-
них документів щодо реформування освіти 
в Україні показав, що є законодавчі колізії, 
проте це потребує окремого наукового 
дослідження.
Ключові слова: державне регулювання, 
державне управління, система освіти Укра-
їни, регламент Міністерства освіти і науки 
України, заклади освіти, реформа освіти, 

приватна освіта, державні органи управ-
ління освіти.

The article analyzes the main directions of 
reforming the education system and predicts the 
consequences of ineffective decisions. The text 
analyzes the main scientific achievements and 
developments on this topic and summarizes the 
experience of public administration in other coun-
tries in the context of education reform. The main 
means and mechanisms of reforming the educa-
tion system, which are used by public administra-
tion bodies, are formulated. This article focuses 
on the functions of the state, which determines 
the main goals of the educational process for the 
coming years. The role of the main state body in 
the field of education and science is determined 
and we characterize the systemic process of 
fulfillment of the set goals. In the course of the 
research the procedure of making managerial 
decisions by the Ministry of Education and Sci-
ence of Ukraine, powers and functions of the 
ministry in the implementation of the govern-
ment’s program of activities are considered. The 
text analyzes the process of implementation of 
state policy in the field of education reform in 
Ukraine, namely its system-forming components, 
such as: the right to education in Ukraine, state 
strategy and a new concept of education reform, 
public authorities in education, principles and 
functions of public authorities in the field of edu-
cation. The main directions of education reform 
in Ukraine are also formulated and its European 
vector is emphasized. It has been established 
that in the process of reform, which has not yet 
been completed, there are some mistakes that 
indicate the need for more effective cooperation 
of public authorities in the process of providing 
the population of Ukraine with the right to educa-
tion. The process of reforming education at this 
stage of development of the state of Ukraine is 
stable and defined for years to come, so the text 
emphasizes the progress in the educational pro-
cess, because changes in it can lead to dramatic 
worldview fluctuations. This conclusion takes 
into account the systemic and gradual nature of 
Ukrainian education, which provides innovative 
and comprehensive development of the younger 
generation. Competitiveness and quality are 
defined in the article as characteristics of the 
educational process, as well as guidelines for the 
activities of the educator. The analysis of norma-
tive documents on education reform in Ukraine 
has shown that there are legislative conflicts, but 
this requires a separate scientific study.
Key words: state regulation, public administra-
tion, education system of Ukraine, regulations of 
the Ministry of Education and Science of Ukraine, 
educational institutions, education reform, private 
education, state education management bodies.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Реформування освіти в Україні та інших краї-
нах вивчали багато науковців, проте важли-
вим для нашого дослідження є такі праці таких 
учених, як Н. Авшенюк (модернізація педаго-
гічної освіти у країнах Європейського Союзу), 
В. Андрущенко (модернізація вищої освіти), 
Л. Березівська (реформування шкільної освіти 
в Україні: історичний аспект), Л. Гриневич 
(освітні реформи), В. Кремень (трансформа-
ція змісту освіти, трансформація особистості), 
О. Локшина (трансформаційні процеси шкіль-
ної середньої освіти в контексті європейської 
інтеграції). Незважаючи на велику кількість 
наукових праць, немає комплексного бачення 
реформування освіти та ролі державних орга-
нів під час кризових ситуацій.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми полягає в акцентуванні 
на інституційному рівні реформуванні сис-
теми освіти в Україні, виокремленні ризиків. 
Встановлено, що роль державних інститутів 
у поступі освітньої реформи в Україні підлягає 
більш ґрунтовному вивченню з огляду на сві-
тові та локальні українські кризи, зумовлені 
розвитком суспільно-політичної сфери.

Метою дослідження є вивчення специфіки 
прийняття державних рішень щодо рефор-
мування системи освіти на різних напрямах. 
Прийняття рішень щодо реформування сис-
теми освіти відбувається на підставі визна-
чених головних цілей, затверджених програ-
мою діяльністю Уряду. Міністерство освіти та 
науки України впроваджує та реалізує дер-
жавну політику. Уряд повинен контролювати та 
працювати над досягненням конкретних, вимі-
рюваних цілей. З огляду на те, що пріоритетні 
цілі визначаються на підставі пропозицій коа-
ліції депутатських фракцій, затверджуються 
урядом і впроваджуються центральним орга-
ном виконавчої влади, виконувати поставлені 
завдання необхідно буде на місцевому рівні. 
Такі цілі проходять складну систему пого-
дження, затвердження та реалізації від вищого 
державного органу до місцевого органу само-
врядування. У цій ситуації постає питання, чи 
можливо адаптувати систему органів управ-
ління освітою та налагодити комунікації всіх 
ланок у прийнятті рішення щодо визначення 
пріоритетних цілей у галузі освіти та науки.

Виклад основного матеріалу. Напрями 
реформування системи освіти в Україні відбу-
ваються від початкової школи до закладів вищої 
освіти. Міністерство освіти і науки України є 
центральним органом виконавчої влади, діяль-
ність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України. Нормативною 
базою для реформування освіти в Україні є: 

Конституція та закони України, акти Президента 
України та Кабінету Міністрів України, інші 
акти законодавства, доручення Президента 
України, Положення про Міністерство 
освіти і науки України, затверджене Указом 
Президента України від 25 квітня 2013 р. 
№ 240, а також цим Регламентом.

Реформування системи освіти в Україні 
здійснюється за чотирма напрямами: рефор-
мування середньої освіти, професійної (про-
фесійно-технічної) освіти, вищої освіти та 
створення нової системи управління і фінансу-
вання науки. Усі напрями мають спільну мету, 
а саме трансформацію української освіти, 
впровадження інновацій у навчальний про-
цес, застосування основ ринкової економіки, 
на ринку праці якої всі працівники конкуренто-
спроможні. Усі заклади освіти повинні надавати 
системне навчання, де учні й студенти набува-
тимуть основних компетентностей, необхід-
них кожній сучасній людині для успішної жит-
тєдіяльності, а науковці матимуть можливості 
та ресурси для проведення досліджень, що 
безпосередньо впливатимуть на соціально- 
економічне становище в державі.

Реформування середньої освіти від-
бувається завдяки концепції Нової укра-
їнської школи, яка повністю реалізується 
у 2029 р. Власне, вже зараз можна робити 
висновки про доцільність та ефективність 
першого етапу її впровадження. Справжнім 
викликом для реформування школи та її діяль-
ності на всіх рівнях стала пандемія коронавіру-
сної хвороби, що за лічений час перевела всі 
процеси навчання у діджиталізований меха-
нізм: вчителям потрібно було швидко опанову-
вати нові технології. Надалі розглянемо основні 
напрями реформування освіти в Україні 
залежно від основних функцій, які викону-
ють органи державної влади у цьому процесі.

1. Формування конкурентоспроможного 
освітянина, котрий дбає про свій розвиток, 
стало одним із головних напрямів рефор-
мування середньої освіти. Мобільність і 
лабільність стали характеристиками, необ-
хідними для сучасного освітянина, орієнто-
ваного на формування сталої особистості 
учня, його інноваційних здібностей. Проект 
«Всеукраїнська школа онлайн», запуще-
ний на ініціативи президента Володимира 
Зеленського як голови виконавчої влади 
України та гаранта виконання Конституції, 
показав, що вчителі також можуть помилятися 
у прямому ефірі та на всю країну. Це стало 
свідченням неспроможності організувати 
онлайн-процес на належному рівні та загалом 
знецінює середню освіту в країні. Таким чином, 
головним ризиком у реформуванні середньої 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

114 Випуск 17. 2020

освіти та концепції Нової школи є інституційна 
неспроможність виконати цю реформу, адже 
проект був запроваджений на найвищому 
державному рівні – президентом країни. Це 
не тільки занижує рівень освітян, але й нівелює 
спроби держави підтримати процес на належ-
ному рівні, затверджуючи плани реформу-
вання та прописуючи дорожню карту реформ.

Другою загрозою та викликом перед рефор-
муванням системи вищої освіти є зміна ролі 
вчителя для учня. За новою концепцією, вчи-
тель повинен стати партнером для учня, 
який, вийшовши зі школи, має стати всебічно 
обізнаною особистістю, патріотом і новато-
ром. Оскільки цей процес уже запущений, 
варто наголосити, що головною його складо-
вою частиною є підготовка вчителів на освіт-
ньому та психологічному рівні. Пропонуємо 
створення комплексу навчання у педагогіч-
них закладах вищої освіти, який кардинально 
відрізняється від методики, заснованої ще 
за радянських часів. Тобто реформувати 
потрібно не систему школи першочергово, 
а саму систему навчання вчителів у закладах 
вищої освіти. Тим не менше, конструктивним 
і близьким до головного принципу ринкової 
економіки є принцип оцінювання компетент-
ності вчителя. Завдяки такій системі вчителю, 
визначеному як більш компетентний, нада-
ється надбавка до зарплати. Цей механізм 
повинен стимулювати вчителів до розвитку й 
у перспективі надавати їм преференції.

Дослідник реформи початкової освіти 
у країнах ЄС О. Ярова у дисертації зазначає, 
що спільною рисою шкільних реформ у країнах 
ЄС стає вибір змісту освіти як основного 
інструменту переходу до компетентнісної 
парадигми. Освітні підходи, які ґрунтуються 
на ключових компетентностях і результатах 
навчання, сьогодні формують дедалі більше 
число курикулумів початкової освіти у Європі 
й передбачають суттєві зміни в педагогіці 
[8, с. 3]. У країнах ЄС реформування системи 
освіти спрямоване на синергію зовнішніх фак-
торів і внутрішніх, які впливають на освітню 
галузь. Саме тому у процесі освіти відбува-
ється розвиток не тільки учня, але й учителя.

2. Забезпечення всебічного розвитку 
учня як творчої особистості – другий важли-
вий напрям реформування освіти в Україні. 
Поєднання рівнів соціалізації особистості 
додасть процесу реформування цілісного під-
ходу. Такими рівнями соціалізації є особистіс-
ний, міжособистісний, соціально-груповий, 
політико-правовий, економічний, екологічний, 
духовно-ціннісний.

З боку вихователя й освітянина головними 
є поєднання таких видів діяльності, як педа-

гогічне спостереження та дослідження інди-
відуальних і соціальних якостей учнів, метод 
соціометрії, метод психо- й соціодрами, парти-
сипативність, проект, гра, групова взаємодія. 
Внаслідок поєднання цих процесів відбувати-
муться основні механізми соціалізації: адап-
тація до умов навколишнього та соціально-по-
літичного середовища, інтеграція у соціум.

Задля поступу реформи Міністерство 
освіти та науки України виокремлює такі цілі, 
які є пріоритетними: кожна дитина має доступ 
до якісної дошкільної освіти; випускники 
школи є самодостатніми, творчими та креа-
тивними особистостями, котрі мають ґрун-
товні знання та володіють компетентностями, 
потрібними у сучасному світі; випускники шкіл 
мають широкий вибір закладів для здобуття 
якісної професійної освіти з подальшим пра-
цевлаштуванням; випускники закладів вищої 
освіти є конкурентоспроможними фахівцями 
на ринку праці; українські вчені мають належні 
умови для досліджень та інтегровані у світо-
вий науковий простір. Варто наголосити, що 
рівний доступ до освіти є пріоритетним напря-
мом у реформі освіти, проте станом на 2020 рік 
сільські школи не забезпечені якісними мате-
ріально-технічними засобами. У МОН вирішу-
ють цю проблему створенням опорних шкіл: 
за 2016 рік в Україні було створено 178 опор-
них шкіл, і це не остаточний процес.

3. Створення умов для фінансового забез-
печення усіх закладів освіти в Україні – тре-
тій напрям реформування. Оскільки середня 
освіта ще фінансується через Міністерство 
освіти України, то ризиків для процесу не так 
багато, як для професійно-технічної, адже 
за реформою децентралізації такі заклади 
навчання фінансуються з місцевих бюдже-
тів (джерелом можуть бути обласні бюджети, 
бюджети міст обласного значення – обласних 
центрів). Бюджети міст не уповноважені забез-
печувати фінансування, тому їх виключили із 
джерел фінансування таких закладів освіти. 
Професійна освіта має субвенцію з держав-
ного бюджету, адже за ці кошти створюються 
навчально-практичні центри галузевого спря-
мування. Верховна Рада як вищий законодав-
чий орган в Україні вирішила питання матері-
ального забезпечення та розвитку потенціалу 
вчителя, проголосувавши за «Закон про повну 
загальну середню освіту». Відповідно до цього 
Закону створюється більше можливостей 
для педагогічного зростання вчителів. Так, 
новий Закон встановлює державні гарантії 
на підвищення кваліфікації вчителя та перед-
бачає його співфінансування з державного 
та місцевих бюджетів, можливість підвищу-
вати кваліфікацію у недержавних провайде-
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рів, створення нових центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників. Документ 
також визначає категорії педагогічних пра-
цівників, котрі мають право на проходження 
сертифікації, та права й обов’язки, яких набу-
вають учителі у разі її успішного проходження. 
Відповідно до закону вчителі зможуть отриму-
вати доплати у розмірі від 10 до 20% від зарп-
лати за завідування ресурсними кімнатами, 
кабінетами інформатики та спортивними 
залами. Також вагомим європейським напря-
мом реформування системи освіти у цьому 
напрямі є збільшення можливостей для шкіл 
розпоряджатися власними коштами, а саме:

 – формування структури закладу та штат-
ного розпису;

 – встановлення доплат, надбавок, виплати 
матеріальної допомоги, премій та / або їхніх 
розмірів, інших видів стимулювання та відзна-
чення працівників;

 – оплату поточних ремонтних робіт примі-
щень і споруд закладів загальної середньої 
освіти;

 – оплата підвищення кваліфікації педпра-
цівників;

 – укладення цивільно-правових угод 
для забезпечення діяльності закладу [3].

Таким чином, Верховна Рада дбає 
про поступовий розвиток реформи системи 
освіти та приймає рішення відповідно до акту-
альних суспільно-політичних питань, що свід-
чить про високий рівень адаптивності держав-
них органів управління.

4. Матеріально-технічне забезпечення 
навчальних закладів – четвертий напрям 
реформування освіти в Україні. Власне, пере-
вагою, як вище було зазначено, для професій-
но-технічної освіти є бюджетування з обласного 
бюджету, що стало наслідком децентралізації. 
Дослідниця А. Василюк у докторській дис-
ертації «Тенденції реформування шкільної 
освіти Польщі (ХХ – початок ХХІ ст.)» називає 
фактори, які спряли реформуванню освіти 
в Польщі ХХ – початку ХХІ ст.: децентралізацію 
та демонополізацію управління освітою, деі-
деологізацію освіти, передачу повноважень 
контролю освіти місцевим освітнім органам 
влади, підвищення автономії шкіл і вчителів, 
поширення педагогічних інновацій та освітніх 
експериментів, авторських класів, навчальних 
програм і підручників, визначення ключових 
компетентностей учнів для кожного освітнього 
рівня [21, с. 34]. Децентралізація у процесі 
реформування системи освіти в Україні поля-
гає у перерозподілі повноважень між цен-
тральними органами державної влади та деле-
гуванні повноважень місцевим органам щодо 
управління і фінансування освітніх закладів.

Іншими напрямами, які державні органи 
влади не можуть забезпечити, проте здатні 
створити сприятливі умови для їх впрова-
дження у масову свідомість громадян України, 
є патріотизм, європейський вектор реформу-
вання, створення сприятливих об’єктивних 
факторів, а саме стабільного розвитку соці-
ально-економічної сфери, забезпечення інно-
вацій тощо. Це зумовлює великі виклики та 
загрозу інституційній спроможності для дер-
жавних органів влади у процесі реформування 
освіти в Україні.

Висновки. Держава може створити більш 
сприятливі умови для розбудови української 
освіти загалом. Тим не менше, зараз складно 
аналізувати наслідки процесу реформування 
системи освіти в Україні, адже вона тільки 
впроваджується, проте в тексті напрацьо-
вані головні засади, на який повинні ґрунту-
ватися напрями реформування: орієнтація  
на учня, формування творчого потенціалу 
учня, ефективне впровадження конкуренто-
спроможної системи вчителів. Було дослі-
джено рівень залучення органів держав-
ної влади у процесі реформування освіти 
в Україні, наголошено на їх особливостях та 
окреслено перспективи. Надалі слід розгля-
нути реформування професійно-технічної 
освіти та приватної освіти, проте це потре-
бує окремого дослідження.
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У статті досліджено організаційно-правові 
засади підготовки здобувачів вищої освіти 
за спеціальністю «Публічне управління 
та адміністрування». Автор зазначає, що 
Стратегія реформування державного 
управління України на період до 2021 року 
визначає одним із пріоритетів реформу-
вання державної служби та управління 
людськими ресурсами в державних органах. 
Отже, вдосконалення системи професій-
ного навчання державних службовців стає 
важливою задачею для успіху реформи. 
Зазначено, що відповідно до Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 27 вересня 2016 
р. № 674 перелік галузей знань і спеціаль-
ностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, доповнено галуззю 
знань 28 «Публічне управління та адміні-
стрування», до якої включено спеціальність 
281 «Публічне управління та адміністру-
вання». Проте на сьогодні залишається 
актуальним затвердження стандартів 
вищої освіти, якісна науково-методологічна 
база та комплексна система управління 
освітнім процесом для цієї галузі. Автор 
зазначає, що реформа державного управ-
ління потребує кваліфікованих управлін-
ських кадрів. Професіоналізм, компетент-
ність та фаховість державних службовців 
та посадових осіб місцевого самовряду-
вання мають забезпечити ефективність 
системи державного управління. Автор 
акцентує на зростанні популярності спеці-
алізації, зокрема у 2019 році найвища конку-
ренція серед вступників за бюджетне місце 
у вітчизняних вищих навчальних закла-
дах була саме на спеціальність «Публічне 
управління та адміністрування». У статті 
також проаналізовано мережу освітніх 
закладів, які здійснювали підготовку за спе-
ціальністю у 2019 році. Проте організацій-
но-правові засади підготовки здобувачів 
вищої освіти за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування» в Україні є 
недостатніми та потребують удоскона-
лення, зокрема принципи вибору вузів для 
підготовки здобувачів вищої освіти за спе-
ціальністю «Публічне управління та адміні-
стрування». Автор наголошує, що нагаль-
ним є питання затвердження державних 
стандартів вищої освіти для освітнього 
ступеня магістра та освітнього ступеня 
доктора філософії. У висновках до статті 
пропонується серед іншого збільшення дер-
жавного замовлення на підготовку здобува-
чів вищої освіти за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування». 

Ключові слова: публічне управління та 
адміністрування, стандарти вищої освіти, 
вища освіта, державна служба, служба в 
органах місцевого самоврядування.

The article examines the organizational and legal 
principles of training higher education in the spe-
cialty “Public Administration”. The author notes 
that the Strategy of Public Administration Reform 
of Ukraine for the period up to 2021 identifies one 
of the priorities of civil service reform and human 
resources management in public bodies. Thus, 
improving the system of professional training of 
civil servants becomes an important task for the 
success of the reform. It is noted that in accor-
dance with the Resolution of the Cabinet of Min-
isters of Ukraine of September 27, 2016 № 674 
the list of fields of knowledge and specialties in 
which higher education is trained, supplemented 
by field of knowledge 28 “Public Administration”, 
which includes specialty 281 “Public Admin-
istration and administration”. However, today 
the approval of higher education standards, 
high-quality scientific and methodological base 
and a comprehensive quality management sys-
tem of the educational process for this industry 
remain relevant. The author notes that public 
administration reform requires qualified manage-
ment staff. Professionalism, competence and 
professionalism of civil servants and local gov-
ernment officials should ensure the effectiveness 
of the public administration system. The author 
emphasizes the growing popularity of specializa-
tion, in particular in 2019 the highest competition 
among entrants for a budget place in domestic 
higher education institutions was in the specialty 
“Public Administration”. The article also analyzes 
the network of educational institutions that pro-
vided training in the specialty in 2019. However, 
the organizational and legal framework for the 
training of higher education students in Public 
Administration and Administration in Ukraine is 
insufficient and needs to be improved, in particu-
lar the principles of choosing universities for the 
training of higher education students in Public 
Administration and Administration. The author 
emphasizes that the issue of approval of state 
standards of higher education for the master's 
degree and the degree of doctor of philosophy 
is urgent. The conclusions to the article propose, 
among other things, an increase in the state 
order for the training of applicants for higher edu-
cation in the specialty “Public Administration”.
Key words: public administration and admin-
istration, standards of higher education, higher 
education, civil service, service in local govern-
ments.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Стратегія реформування держав-
ного управління України на період до 2021 року 
визначає одним із пріоритетів реформування 
державної служби та управління людськими 
ресурсами в державних органах. А відтак 
удосконалення системи професійного нав-
чання державних службовців стає важливою 
задачею для успіху реформи. Сучасні вимоги 
нової якості професійних, компетентних 
управлінських кадрів потребують модерні-
зації системи професійного навчання, зміни 
стандартів підготовки сучасних посадовців, 
запровадження нових методів та засобів про-
фесійної освіти у сфері публічної служби. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Концептуальні питання публічного 
управління висвітлені в роботах зарубіжних та 
вітчизняних науковців: К. Алена, В. Авер`янова, 
В. Бакуменка, В. Бодрова, Дж. Бостона, 
О. Забужко, Д. Вальдо, В. Вільсона, Д. Кетлі, 
А. Колодія, І. Кресіної, Н. Обушної, М. Пасічника, 
Ю. Римаренка, І. Розпутенка, В. Трощинського, 
Ю. Шарова, Г. Шмідта та ін. Забезпеченню 
освітнього процесу в галузі «Публічне управ-
ління та адміністрування» присвячені роботи 
вітчизняних практиків та науковців К. Ващенка, 
О. Васильєвої, Ю. Ковбасюка, І. Коліушка, 
О. Оболенського, С. Хаджирадєвої та ін. 

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми. Відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 
27 вересня 2016 р. № 674 перелік галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійсню-
ється підготовка здобувачів вищої освіти, 
доповнено галуззю знань 28 «Публічне управ-
ління та адміністрування», до якої включено 
спеціальність 281 «Публічне управління та 
адміністрування». Проте сьогодні залиша-
ється актуальним затвердження стандартів 
вищої освіти, якісна науково-методологічна 
база та комплексна система управління якістю 
освітнього процесу для цієї галузі.

Мета статті – проаналізувати організа-
ційно-правові засади підготовки здобувачів 
вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управ-
ління та адміністрування» в Україні.

Виклад основного матеріалу. Стратегія 
сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена 
Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 
№ 5/2015, передбачає реалізацію реформи 
державного управління як однієї з першочер-
гових реформ країни. Пізніше розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 24 червня 
2016 р. № 474 ухвалюється Стратегія рефор-
мування державного управління України 
на період до 2021 року. На виконання Стратегії 
реформування державного управління роз-

порядженням Кабінету Міністрів України від 
1 грудня 2017 р. № 974 схвалено Концепцію 
реформування системи професійного нав-
чання державних службовців, голів місцевих 
держадміністрацій, їхніх перших заступників та 
заступників, посадових осіб місцевого само-
врядування та депутатів місцевих рад. Варто 
зазначити, що питання професійного нав-
чання державних службовців визначено також 
положеннями Закону України «Про державну 
службу»: передбачено зобов’язання держав-
ного службовця підвищувати рівень своєї про-
фесійної компетентності та визначено право 
на професійне навчання і просування по службі 
з урахуванням професійної компетентності; 
передбачено умови для підвищення рівня про-
фесійної компетентності шляхом професій-
ного навчання [1, ст. 7, 8, 48]. 

Наказом Національного агентства з питань 
державної служби (далі – НАДС) № 80 від 
12 квітня 2017 року було затверджено поло-
ження про Конкурсну комісію Національного 
агентства України з питань державної служби 
з відбору виконавців державного замов-
лення на підготовку здобувачів вищої освіти 
за освітнім ступенем магістра за спеціаль-
ністю «Публічне управління та адміністру-
вання» галузі знань «Публічне управління та 
адміністрування» та підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місце-
вого самоврядування. Основними завданнями 
Комісії визначено: 1) відбір виконавців держав-
ного замовлення на підготовку магістрів за спе-
ціальністю «Публічне управління та адміністру-
вання» серед закладів вищої освіти; 2) розгляд 
та інформування виконавців державного 
замовлення щодо попереднього обсягу дер-
жавного замовлення; 3) здійснення контролю 
за виконанням державного замовлення на під-
готовку магістрів за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування»; 4) прийняття 
рішення щодо внесення змін до натуральних 
показників державного замовлення на під-
готовку магістрів за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування» [2, ст. 3].

Критеріями конкурсного відбору на вико- 
нання державного замовлення на підготовку 
магістрів за спеціальністю (наказом НАДС від 
13 липня 2018 р. № 174-18) заявлено: наяв-
ність ліцензії на право надання освітніх послуг 
за відповідним освітньо-кваліфікаційним рів-
нем, сертифіката про акредитацію напряму 
підготовки (спеціальності); наявність висновків 
експертної комісії та експертної ради при акре-
дитаційній комісії; наявність проектних показ-
ників обсягу державного замовлення, пого-
джених із територіальними органами НАДС 
за місцем розташування закладу освіти; 
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показники економічної ефективності, які під-
тверджуються розрахунком вартості надання 
послуг з підготовки магістрів; показники якості 
наукової роботи; кадрове забезпечення; міжна-
родна діяльність; показники матеріально-тех-
нічного забезпечення освітнього процесу; соці-
альні показники [3, ст. 2].

Варто зазначити, що ще у вересні 2016 року 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України № 674 перелік галузей знань і спеці-
альностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, доповнено галуззю 
знань 28 «Публічне управління та адміністру-
вання», до якої включено спеціальність 281 
«Публічне управління та адміністрування». 
По суті, це виділення в окрему галузь знань 
«Публічне управління та адміністрування». 

З 2017 року відзначається розширення 
мережі закладів вищої освіти, що мають право 
провадження освітньої діяльності за спеці-
альністю «Публічне управління та адміністру-
вання». У 2017 р. налічувалось 88 закладів 
вищої освіти, які мали право на здійс-
нення освітньої діяльності за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування», 
а у 2019 році таких навчальних закладів вищої 
освіти вже стало 116.

І лише в лютому 2019 року Постановою 
Кабінету Міністрів України №106 було затвер-
джено Положення про систему професій-
ного навчання державних службовців, голів 
місцевих державних адміністрацій, їхніх пер-
ших заступників та заступників, посадових 
осіб місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад, яким визначено організаційні 
засади функціонування системи професій-
ного навчання.

За інформацією НАДС, у 2019 р. серед 
116 закладів вищої освіти, які здійснюють під-
готовку магістрів за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування», 78 закладів 
державної форми власності, 21 заклад вищої 
освіти перебуває в приватній або комуналь-
ній власності. За територіальним розподілом 
мережа закладів вищої освіти, що забезпечує 
підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування», охоплює 
місто Київ і 24 області (за винятком тимчасово 
окупованих територій України – Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополь). 
Найбільше закладів вищої освіти, що забез-
печують підготовку магістрів за спеціаль-
ністю 281 «Публічне управління та адміністру-
вання», розташовані в містах: Києві – 27 (23%), 
Харкові – 13 (11%) та Дніпрі – 7 (6%) [4, с. 24].

При цьому під час вступної компанії до вузів 
України у 2019 році найвища конкуренція 
за бюджетне місце була на спеціальність 

«Публічне управління та адміністрування» – 
47,72 претенденти на одне місце [5]. За офіцій-
ними даними НАДС, на початок 2019 р. сукупний 
ліцензійний обсяг на підготовку магістрів за спе-
ціальністю 281 «Публічне управління та адміні-
стрування» склав всього 13291 особу [4, с. 25].

Стандарт вищої освіти України першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня 
«бакалавр» галузь знань 28 Публічне управ-
ління та адміністрування спеціальність 281 
Публічне управління та адміністрування 
було затверджено та введено в дію нака-
зом Міністерства освіти і науки України від 
29.10.2018 р. № 1172. Згідно з документом, 
об’єктами вивчення та діяльності є вся сфера 
публічного управління та адміністрування. 
Серед цілей – підготовка фахівців із публіч-
ного управління та адміністрування, здатних 
розв’язувати складні спеціалізовані завдання 
та практичні проблеми у сфері публічного 
управління та адміністрування або у процесі 
навчання. Серед іншого стандартами визна-
чено загальні та спеціальні компетентності 
з урахуванням сучасних викликів, які стоять 
перед публічною службою [6].

Проте сьогодні викликає занепокоєння 
стан підготовки здобувачів вищої освіти 
за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування галузі знань» 28 «Публічне 
управління та адміністрування» перший (бака-
лаврський) рівень у 2019 році, а саме:

– за державним замовленням про-
йшли підготовку лише 482 особи у 85 вузах 
України, а за контрактною формою навчання – 
5064 осіб (з перевагою понад у десять разів, 
аніж за державним замовленням). При цьому 
38% із 85 вузів навчали лише за контрактом, 
не маючи державного замовлення. І тільки 
16% зазначених вузів підготували за держав-
ним замовленням більше 10 осіб;

– найбільшу кількість за державним замов-
ленням підготували Державний університет 
«Житомирська політехніка», Хмельницький 
університет управління та права імені Леоніда 
Юзькова, Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний Інститут імені 
Ігоря Сікорського», Національний університет 
«Львівська політехніка», Державний вищий 
навчальний заклад «Херсонський державний 
аграрний університет», Київський національ-
ний торговельно-економічний університет; 

– серед вузів, які підготували за контрак-
тною формою навчання перший (бакалавр-
ський) рівень у 2019 році, найбільшу кількість 
осіб лідери- вузи технічного та «непрофіль-
ного спрямування»: Київський національ-
ний торговельно-економічний універси-
тет, Відокремлений структурний підрозділ 
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«Інститут інноваційної освіти Київського наці-
онального університету будівництва i архі-
тектури», Вінницький національний аграрний 
університет, Житомирський національний 
агроекологічний університет, Полтавська 
державна аграрна академія, Приватний 
вищий навчальний заклад «Міжнародний 
науково-технічний університет імені акаде-
міка Юрія Бугая», Миколаївський національ-
ний аграрний університет тощо. При цьому 
45% осіб у 2019 році – це заочна форма нав-
чання (за контрактом) проти близько 16% 
за державним замовленням. Така ситуація 
може свідчити про комерціалізацію підготовки 
із зазначеної спеціальності;

– серед вузів, які у 2019 році скориста-
лись правом підготовки, є приватні навчальні 
заклади (близько 9%). Проте надання приват-
ним навчальним закладам право підготовки 
державних службовців та посадових осіб міс-
цевого самоврядування є дискусійним.

Є упередження і щодо стану підготовки 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 
281 «Публічне управління та адміністрування 
галузі знань» 28 «Публічне управління та адмі-
ністрування» другий (магістерський) рівень 
у 2019 році, а саме:

1. Відсутність стандарту вищої освіти 
для освітнього ступеня магістра (вже майже 
чотири роки від упровадження спеціальності).

2. За державним замовленням пройшли 
підготовку 5403 особи у 105 вузах України, а за 
контрактною формою навчання – у 1,7 рази 
більше.

3. Найбільшу кількість за державним 
замовленням підготували НАДУ та її регі-
ональні інститути (загалом 53%). Проте 
45 вузів, не маючи державного замовлення, 
на контрактній основі підготували 2916 осіб 
(а це понад 30% від загальної кількості всіх 
«контрактників»). 

4. Серед лідерів з контрактної основи нав-
чання є НАДУ та її регіональні інститути. Проте 
Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад МАУП» підготував більше 
здобувачів вищої освіти зазначеної спеці-
альності за деякі регіональні інститути НАДУ. 
Серед лідерів підготовки за спеціальністю 
також є Класичний приватний університет, 
Східноукраїнський національний універси-
тет імені Володимира, Комунальний вищий 
навчальний заклад «Вінницька академія 
неперервної освіти». Таким чином, тенденція 

комерціалізації підготовки та підготовка «дер-
жавників» у приватних вузах зберігається. 

5. Варто зазначити, що у січні 2020 року 
відбулося засідання науково-методичної під-
комісії з спеціальності 281 «Публічне управ-
ління та адміністрування» Міністерства 
освіти і науки України та галузевої експерт-
ної ради Національного агентства із забез-
печення якості вищої освіти з галузі знань 28 
«Публічне управління та адміністрування». 
Під час обговорення проєкту стандарту 
вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» (магістер-
ський рівень) було узгоджено рішення щодо 
доопрацювання проєкту з урахуванням онов-
лених професійних стандартів на посади 
державної служби та типових вимог до осіб, 
які претендують на зайняття посад держав-
ної служби категорії А. 

Викликає занепокоєння також і відсут-
ність стандарту вищої освіти освітнього сту-
пеня доктора філософії. Варто зазначити, що 
з огляду на актуальність реформи державного 
управління вітчизняна наука має стати флагма-
ном процесів. Отже, підготовка докторів філо-
софії з державного управління має стати прі-
оритетом для подальшого розвитку держави.

Висновки. Реформа державного управ-
ління потребує кваліфікованих управлінських 
кадрів. Професіоналізм, компетентність та 
фаховість державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування мають забез-
печити ефективність системи державного 
управління. При цьому якісна освіта має стати 
пріоритетом галузі. Організаційно-правові 
засади підготовки здобувачів вищої освіти 
за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування» в Україні є недостатніми та 
потребує реформування система вибору вузів 
для підготовки здобувачів вищої освіти за спе-
ціальністю «Публічне управління та адміністру-
вання» потребує удосконалення. Нагальним 
є питання затвердження державних стандар-
тів вищої освіти для освітнього ступеня магі-
стра та освітнього ступеня доктора філософії. 
Актуальним є дослідження доцільності підго-
товки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» 
у вищих навчальних закладах приватної форми 
навчання. Важливим є вивчення попиту та 
збільшення державного замовлення на підго-
товку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування».
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ефективність функціонування публіч- 
ної політики в державі забезпечується успіш-
ною взаємодією органів публічної влади на всіх 
рівнях системи публічного управління. 

Канада займає передові позиції у світовому 
просторі за рівнем життя громадянського 
суспільства, підходами у побудові власної сис-
теми публічного управління, станом економіч-
ної системи країни та різних сфер публічного 
управління. 

Актуальність дослідження зумовлена важ-
ливістю здійснення аналізу позитивного 
досвіду здійснення публічного управління 
в Канаді, яка поєднала врахування специфіч-
них рис державотворення з географічними, 
геополітичними, культурними особливостями.

З огляду на зазначене важливе значення 
відводиться дослідженню питань, пов’яза-
них з особливостями здійснення публічного 
управління в Канаді.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням, пов’язаним із здійсненням 
публічного управління в Канаді, присвячено 
праці таких науковців, як Л. Варунц, І. Козюра, 
А. Ларичев Н. Максіменцева, В. Павленко, 
І. Сурай, І. Софінська, Б. Шаповалов.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. З огляду на дослі-
дження в наукових працях загального кола 
питань, пов’язаних із здійсненням публічного 
управління в Канаді, актуальним є виокрем-
лення особливостей здійснення публічного 
управління в Канаді у поєднанні з висвітленням 
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У статті теоретично узагальнено осо-
бливості здійснення публічного управління 
в Канаді. На основі аналізу, узагальнення й 
систематизації наукових джерел висвіт-
лено проблемні питання, пов’язані із здійс-
ненням публічного управління в країні, пов’я-
зані, зокрема, з реалізацією повноважень 
органами місцевого самоврядування. Уза-
гальнено основні особливості здійснення 
публічного управління в Канаді, виділено 
проблемні питання, пов’язані із здійсненням 
публічного управління в країні. У статті роз-
крито, що здійснення публічного управління 
в Канаді базується на унікальній побудові 
адміністративно-територіального устрою 
держави, який створено на основі особли-
востей федеративного устрою країни. В 
основу здійснення публічного управління 
Канади покладені внутрішні чинники кра-
їни: федеративний устрій країни; особли-
вості адміністративно-територіального 
устрою країни; особливості системи міс-
цевого самоврядування; багатонаціональ-
ність країни. Визначено, що особливостями 
публічного управління в Канаді є сталість 
принципів державного управління за умови 
постійного вдосконалення системи публіч-
ного управління, дієвість системи профе-
сійного навчання державних службовців, а 
також неперервного підвищення кваліфіка-
ції державних службовців. Встановлено, що 
організація публічного управління на північ-
них територіях Канади має свої особливості 
та базується на поєднанні сумісного управ-
ління природними ресурсами органів феде-
рального рівня, територіальними урядами 
(урядами провінцій) та корінним населенням. 
У статті також розкрито, що особливістю 
організації публічного управління в Канаді 
є унікальність його здійснення залежно від 
адміністративно-територіального устрою 
країни, а проблемні питання, які стосуються 
здійснення публічного управління в Канаді, 
потребують врегулювання у взаємозв’язку з 
внутрішніми чинниками країни.
Ключові слова: публічне управління, 
система публічного управління, місцеве 
самоврядування, адміністративно-терито-
ріальний устрій.

The article theoretically generalizes peculiari-
ties of public administration in Canada. Based 
on the analysis, generalization and systemati-
zation of scientific sources, the problematic 
issues related to the implementation of public 
administration in the country, related, in particu-
lar, to the implementation of the powers of local 
government are highlighted. The main features 
of public administration in Canada are summa-
rized, the problematic issues related to public 
administration in the country are highlighted. 
The article reveals that the implementation of 
public administration in Canada is based on the 
unique administrative and territorial structure of 
the state, which is created on the basis of the 
peculiarities of the federal system of the country. 
Canada’s public administration is based on the 
country’s internal factors: the federal structure of 
the country; features of the administrative-terri-
torial structure of the country; peculiarities of the 
system of local self-government; multinational 
country. It is determined that the sustainability 
of principles of public administration at constant 
improving with continuous improvement of the 
public administration system, the effectiveness 
of the system of professional training of public 
servants, as well as continuous professional 
development of public servants are the pecu-
liarities of public administration in Canada. It 
is established that the organization of public 
administration in the northern territories of Can-
ada has its own peculiarities and is based on 
a combination of joint management of natural 
resources of the federal level, local governments 
(provincial governments) and indigenous popu-
lations. The article also reveals that the peculiar-
ity of the organization of public administration in 
Canada is the uniqueness of its implementation 
which depends on the administrative-territorial 
structure of the country, and problematic issues 
related to the implementation of public adminis-
tration in Canada need to be resolved in relation 
to the internal factors of the country.
Key words: public administration, system of 
public administration, system of public admin-
istration, local government, administrative and 
territorial structure.
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проблемних аспектів функціонування органів 
місцевого самоврядування.

Метою статті є узагальнення основних 
особливостей здійснення публічного управ-
ління в Канаді, визначення проблемних питань, 
пов’язаних із здійсненням публічного управ-
ління в країні.

Виклад основного матеріалу. В основу  
здійснення публічного управління Канади, 
поряд з географічними, історичними, геополі-
тичними, культурними особливостями, покла-
дені такі внутрішні чинники країни:

 – федеративний устрій країни;
 – особливості адміністративно-територі-

ального устрою країни;
 – особливості системи місцевого самовря-

дування;
 – багатонаціональність країни.

Адміністративно-територіальний устрій 
Канади, який побудований з урахуванням 
особливостей федеративного устрою країни, 
безпосереднім чином впливає на організацію 
здійснення публічного управління на всіх рів-
нях системи публічного управління.

На основі федеративного устрою Канада 
поділяється на десять провінцій та три тери-
торії. Трирівневість системи публічного управ-
ління Канади (федеративний, провінційний та 
муніципальний рівні) зумовлює особливості 
здійснення публічного управління в країні.

У Канаді було проведено ряд реформ, 
націлених на забезпечення транспарентності 
в системі публічного управління. Зазначимо, 
що діяльність державної служби Канади регла-
ментується близько 20 законами.

Інститут державного управління Канади 
(заснований у 1947 році) спрямовує свою 
діяльність на сприяння передовому досвіду 
в галузі державної служби, досягнення 
досконалості в публічному управлінні завдяки 
використанню інноваційних методів.

Провінції відповідно до Конституції мають 
вищу владу на своїй території в межах своєї 
компетенції. Такі території мають законодавчі 
збори (окрім провінцій Квебек та Нова 
Шотландія), органи управління у вигляді  
місцевих урядів, що залишаються у підпоряд-
куванні Генерал-Губернатора Канади та уряду 
Канади в особі комісара, який призначається 
Палатою общин [6, с. 103].

Сфера природокористування є гарним 
прикладом налагодженого механізму здійс-
нення публічного управління на всіх його рівнях.

Слід зазначити, що організація публічного 
управління на північних територіях Канади має 
свої особливості та базується на поєднанні 
сумісного управління природними ресур-
сами органів федерального рівня, терито-

ріальними урядами (урядами провінцій) та 
корінним населенням. Це стосується питань 
розподілу грошових коштів, управління еко-
логічним сектором, відновлювальними ресур-
сами, управління нафтогазовим сектором, 
гірськорудним сектором та корисними копа-
линами. Відносини між урядами різних рівнів, 
промисловцями та корінним населенням регу-
люються законодавством, але більшою мірою 
системою угод [5, с. 99].

Варто зазначити, що Кабінет Міністрів під-
тримується в координації державної політики 
центральними агенціями. Водночас є неве-
лика група департаментів, які надають спільні 
адміністративні послуги для інших державних 
департаментів.

Унікальність канадського уряду полягає 
в «принципі репрезентативності», відповідно 
до якого під час формування Кабінету Міністрів 
враховується ряд факторів: територіально- 
географічний, релігійний, етнонаціональний 
[9, с. 28]. 

Система публічного управління Канади 
ефективно налагоджена, має високі цін-
нісні орієнтири [9, с. 25]. У сучасних умовах 
Канада продовжує розвиток системи публіч-
ного управління та інститутів громадянського 
суспільства з метою досягнення доскона-
лості в публічному управлінні, враховуючи 
при цьому: потужну систему політичної та дер-
жавно-управлінської освіти; систему науково- 
практичних заходів (метою таких заходів  
є об’єднання інтелектуальної та практичної 
сторін досвіду).

Слід зазначити, що характерними осо-
бливостями публічного управління в Канаді 
є сталість принципів державного управління 
за умови постійного вдосконалення системи 
публічного управління, дієвість системи про-
фесійного навчання державних службовців, 
а також неперервного підвищення кваліфікації 
державних службовців.

Зазначимо, що в правовій системі Канади 
відображена громадівська теорія місцевого 
самоврядування, основними рисами якої є 
формальна автономія і самостійність місце-
вого самоврядування.

Характерною особливістю організації 
місцевого самоврядування в Канаді є уні-
кальність її здійснення залежно від адміні-
стративно-територіального устрою країни 
з урахуванням в законодавстві особливостей 
певної місцевості.

Відповідно до Конституції Канади діяль-
ність органів місцевого самоврядування регу-
люється законодавством провінцій. Органи 
місцевого самоврядування підпорядковані 
провінційним органам влади, які встановлю-
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ють і змінюють межі територіальних одиниць, 
розробляють основи політики, в рамках якої 
діють муніципалітети [3, с. 169].

Слід зазначити, що система місцевого 
самоврядування Канади побудована на основі 
специфіки адміністративно-територіального 
устрою країни і визначається адміністратив-
но-територіальним поділом кожної провінції. 
Кожна адміністративно-територіальна оди-
ниця має свій орган самоврядування – раду.

У Канаді найнижчий рівень адміністратив-
но-територіального поділу (муніципальний), 
представлений близько 3 700 муніципальними 
утвореннями, серед яких: муніципалітети, 
міста, селища, кантони, округи. Слід зазна-
чити, що назви муніципальних одиниць у різ-
них провінціях та на різних територіях Канади 
можуть бути різними.

Слід звернути увагу на те, що муніци-
пальний уряд на рівні округу представляють 
голова (керівник) та рада (голова та радники); 
на рівні великих та малих міст – мер і рада. 
Рада на чолі з керівником є представницьким 
органом влади. Члени ради можуть бути пред-
ставниками окремих політичних партій, однак 
під час проведення виборів їх не представ-
ляють. Законодавчий орган провінції наділяє 
повноваженнями місцеві уряди, які своєю чер-
гою можуть ухвалювати закони на місцевому 
рівні, дія яких поширюється на ввірену їм тери-
торію [7, с. 113].

Слід зазначити, що місцеве самовряду-
вання представлене також великою кількістю 
автономних закладів, що контролюють різні 
сфери суспільного життя (правопорядок, 
охорону навколишнього середовища тощо). 
Місцеві традиції, особливості соціально-еко-
номічного розвитку провінцій безпосередньо 
впливають на розробку і прийняття норматив-
но-правових актів, що регулюють різні питання 
місцевого значення.

Провінційні органи влади встановлюють та 
змінюють межі муніципальних одиниць, роз-
робляють основи політики, у межах якої діють 
муніципальні і міські регіони. Провінції разом 
із федеральною владою виплачують субсидії 
та дотації більшості муніципалітетів [10, с. 79].

Слід звернути увагу на те, що муніципальні 
уряди великих та малих міст, округів, районів 
утворюються провінційними законодавчими 
органами, які уповноважені наділити їх відпо-
відними повноваженнями (водопостачання, 
насадження парків, поліпшення вуличного 
освітлення). 

На розвиток місцевого самоврядування 
Канади впливають норми та принципи між-
народного права, зокрема міжнародні дого-
вори за участі Канади. Сьогодні спостеріга-

ється підвищення уваги до них з боку судових 
органів держави, які активно використовують 
норми міжнародного права у своїй діяльно-
сті [4, c. 305].

Очевидним для сучасної світової муніци-
пальної практики є велике розмаїття статутів 
(хартії місцевого самоврядування чи навіть 
муніципальні кодекси), які відрізняються 
за формою, змістом, суб’єктами ініціативи, 
процедурою ухвалення [2, c. 81]. 

На цей час наявність відповідних статутів 
у різних державах світу, зокрема в Канаді, свід-
чить насамперед про рівень розвитку місце-
вого самоврядування та його вплив на забез-
печення добробуту жителів територіальної 
громади (місцеві мешканці) [8, с. 90–91].

Враховуючи вказане, правовий статус сис-
теми органів публічного управління Канади 
визначається нормативно-правовими актами, 
прийнятими з урахуванням місцевих традицій, 
особливостей соціально-економічного роз-
витку; статутами органів місцевого самовря-
дування; іншими документами.

Зазначимо, що саме провінції виступають 
провідниками реформ структури місцевого 
управління.

Загалом механізм взаємодії органів публіч-
ного управління Канади забезпечує ефективну 
координацію повноважень всієї системи орга-
нів публічного управління, а також можливість 
урахування місцевих особливостей. Водночас 
є спектр актуальних проблемних питань, 
пов’язаних з реалізацією повноважень орга-
нів місцевого самоврядування та рівневістю 
здійснення публічного управління.

Одним з актуальних проблемних питань 
здійснення публічного управління є реаліза-
ція повноважень органів місцевого самовря-
дування. Сліз зазначити, що при делегуванні 
повноважень на місця уряд провінції здійс-
нює контроль над делегованими повнова-
женнями, а також має право утворювати 
регіональні органи. Таким чином, органи міс-
цевого самоврядування фактично знаходяться  
під подвійним контролем органів публічного 
управління провінцій.

Склад і повноваження представницьких 
органів місцевого самоврядування в провін-
ціях відрізняються, на що впливає чисельність 
населення кожної провінції у зв’язку зі спла-
тою місцевих податків. Це спричиняє імпе-
ративний характер здійснення публічного 
управління у провінціях Канади з нечисленним 
населенням.

Відповідно до Конституції Канади провін-
ції мають право регулювати діяльність орга-
нів місцевого самоврядування. Водночас 
достатньо велику частину бюджетів провін-
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цій і органів місцевого самоврядування ста-
новлять федеральні субсидії. Суттєва фінан-
сова участь федерального уряду в діяльності 
органів провінційного та муніципального рів-
нів фактично надає йому право брати участь 
в регулюванні проблемних питань місцевого 
самоврядування на політичній основі.

Висновки. Канада є прикладом унікаль-
ного досвіду побудови системи публічного 
управління в сучасних умовах розвитку дер-
жави. Загалом у Канаді функціонує ефективна 
система здійснення публічного управління. 
Водночас наявні актуальні проблемні питання, 
пов’язані з реалізацією повноважень окре-
мими органами публічного управління, які 
потребують врегулювання з урахуванням вну-
трішніх чинників країни.

Узагальнено основні особливості здійс-
нення публічного управління в Канаді, виді-
лено проблемні питання, пов’язані із здійснен-
ням публічного управління в країні:

1. Здійснення публічного управління 
в Канаді базується на унікальній побудові 
адміністративно-територіального устрою дер-
жави, який створено на основі особливостей 
федеративного устрою країни.

2. В основу здійснення публічного управ-
ління Канади покладені внутрішні чинники кра-
їни: федеративний устрій країни; особливості 
адміністративно-територіального устрою кра-
їни; особливості системи місцевого самовря-
дування; багатонаціональність країни.

3. Характерними особливостями публіч-
ного управління в Канаді є сталість принципів 
державного управління за умови постійного 
вдосконалення системи публічного управ-
ління, дієвість системи професійного нав-
чання державних службовців, а також непе-
рервного підвищення кваліфікації державних 
службовців.

4. Організація публічного управління на пів-
нічних територіях Канади має свої особливості 
та базується на поєднанні сумісного управ-
ління природними ресурсами органів феде-
рального рівня, територіальними урядами 
(урядами провінцій) та корінним населенням.

5. В правовій системі Канади відображена 
громадівська теорія місцевого самовряду-
вання, основними рисами якої є формальна 
автономія і самостійність місцевого самовря-
дування.

6. Характерною особливістю організації 
публічного управління в Канаді є унікальність 
його здійснення залежно від адміністратив-
но-територіального устрою країни. 

7. Система місцевого самоврядування 
Канади побудована на основі специфіки адмі-
ністративно-територіального устрою країни і 

визначається адміністративно-територіаль-
ним поділом кожної провінції.

8. Діяльність органів місцевого самовряду-
вання регулюється законодавством провінцій.

9. Норми міжнародного публічного права 
мають вплив на діяльність органів публічного 
управління Канади.

10. Проблемні питання, які стосуються 
здійснення публічного управління в Канаді, 
потребують врегулювання у взаємозв’язку з 
внутрішніми чинниками країни. Актуальним 
проблемним питанням здійснення публічного 
управління в Канаді є реалізація повнова-
жень органами місцевого самоврядування. 
Водночас продовжують існувати конфлік-
тні ситуації в країні у зв’язку з неузгодже-
ністю положень федерального і місцевого 
законодавства, які регулюють правовий ста-
тус окремих національностей.

Слід зазначити, що лідерські позиції Канади 
у міжнародному співтоваристві завдячують 
ефективності системи публічного управління 
країни, підтверджують дієвість використання 
важелів реального політико-управлінського 
лідерства.

Питання, пов’язані із здійсненням публіч-
ного управління в Канаді, потребують подаль-
ших досліджень. Одним з перспективних 
напрямів, зокрема, може стати питання щодо 
взаємної відповідальності органів публічної 
влади та громадянського суспільства Канади.
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СЕКЦІЯ 4 
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах економічної неста-
більності в Україні, коли відбувається збіль-
шення вразливих категорій населення, вкрай 
актуальною залишається проблема вдоскона-
лення надання соціальних послуг. 

У будь-якій розвиненій країні одним із 
основних завдань соціальної політики є 
надання соціальних послуг сім’ям або особам, 
що опинилися в складній життєвій ситуації та 
потребують державної підтримки. Ефективна 
реалізація цього завдання є важливим фак-

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
PROVISION OF SOCIAL SERVICES IN UKRAINE:  
PROBLEMS AND PROSPECTS

УДК 351.84:364.45
DOI https://doi.org/10.32843/2663-5240-
2020-17-23

Брус Т.М.
к. наук з держ. упр., доцент,
учений секретар
Університет митної справи та фінансів

У статті уточнено сутність поняття 
«соціальні послуги» в контексті державного 
управління. Розглянуто систему надання 
соціальних послуг в Україні, визначено її недо-
ліки та проблеми функціонування. Визначені 
основні проблеми інституційно-організа-
ційного забезпечення надання соціальних 
послуг. Серед основних проблем зазначені: 
монополізація та централізація, фінан-
сування стаціонарних установ надання 
соціальних послуг. З’ясовано, що приманна 
системі монополізація та централізація, 
яка є породженням ще радянської системи, 
веде до неефективного використання 
бюджетних коштів та віддалення від без-
посереднього споживача послуг. Здійснено 
аналіз нового Закону України «Про соціальні 
послуги», який враховує прогресивний зару-
біжний досвід та сучасні тенденції реформу-
вання в Україні. Досліджено нову класифіка-
цію соціальних послуг, що запроваджується 
новим Законом. Визначено основні проблеми 
реалізації нового Закону на рівні місцевого 
самоврядування, а саме: брак кваліфікова-
них спеціалістів, недостатність ресурсів, 
слабкі комунікації з центральними органами 
влади та відсутність методології перевірки 
якості та дотримання стандартів надання 
послуг надавачами послуг. Запропоновано 
шляхи вдосконалення надання послуг в умо-
вах децентралізації. З’ясовано, що із трьох 
рівнів надання соціальних послуг в Україні 
нижчий рівень є найбільш інституційно 
незабезпеченим, натомість він є найважли-
вішим в умовах децентралізації. Зазначено, 
що для підвищення ефективності надання 
соціальних послуг необхідна передача повно-
важень щодо їх надання на рівень місцевого 
самоврядування та розвиток соціального 
партнерства між державними та неурядо-
вими організаціями – надавачами соціальних 
послуг. Проаналізовано зарубіжний досвід, 
який доводить ефективність залучення 
бізнесу на недержавних установ до переліку 
надавачів соціальних послуг. Зазначено, що 
основними інструментам ринку соціальних 
послуг в Україні повинні стати соціальне 
замовлення та соціальне контрактування.
Ключові слова: соціальні послуги, складні 
життєві обставини, надавачі соціальних 

послуг, демонополізація надання соціальних 
послуг, соціальне замовлення.

The article clarifies the essence of the concept of 
«social services» in the context of public admin-
istration. The system of providing social services 
in Ukraine is considered, its shortcomings and 
problems of functioning are defined. The main 
problems of institutional and organizational sup-
port of social services are identified. Among the 
main problems are: monopolization and central-
ization, financing of inpatient social services. It 
was found that the monopolization and central-
ization that is acceptable to the system, which is 
the product of the Soviet system, leads to inef-
ficient use of budget funds and distance from 
the direct consumer of services. An analysis of 
the new Law of Ukraine «On Social Services», 
which takes into account the progressive for-
eign experience and current trends in reform in 
Ukraine. The new classification of social services 
introduced by the new Law has been studied. 
The main problems of implementation of the new 
Law at the level of local self-government have 
been identified, namely: lack of qualified special-
ists, lack of resources, weak communication with 
central authorities and lack of methodology for 
quality control and compliance with service deliv-
ery standards. Ways to improve the provision of 
services in the context of decentralization are 
proposed. It was found that of the three levels of 
social services in Ukraine, the lowest level is the 
most institutionally disadvantaged, and instead, 
it is the most important in the context of decen-
tralization. It is noted that in order to increase the 
efficiency of social services, it is necessary to 
transfer the authority to provide them to the level 
of local self-government and the development of 
social partnership between governmental and 
non-governmental organizations – providers of 
social services. Foreign experience is analyzed, 
which proves the effectiveness of attracting busi-
ness to non-governmental institutions to the list 
of social service providers. It is noted that the 
main instruments of the social services market 
in Ukraine should be social ordering and social 
contracting.
Key words: social services, difficult life circum-
stances, social service providers, demonopoli-
zation of social services provision, social order.
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тором успішного розвитку будь-якої країни. 
Кожен громадян повинен не тільки знати, 
а й мати можливість вимагати від держави той 
рівень і ту якість соціальних послуг, які йому 
мають надати уповноважені на це органи. 
Надання соціальних послуг є частиною моделі 
соціального захисту, яка замість пільг та 
неефективних грошових виплат базується 
на виявлені та допомозі соціально вразливим 
та незахищеним верствам населення.

Загалом українська система надання соці-
альних послуг сягає корінням у радянську спад-
щину, залишається неповороткою та неефек-
тивною. Їй притаманна значна централізація 
та монополізація, непрозорість надання пільг 
неефективність грошових виплат, що призво-
дить до розпорошування бюджетних коштів 
без досягнення поставлених результатів. 

Новий Закон «Про соціальні послуги», 
що вступив у силу з 1 січня 2020 року є важ-
ливим кроком реформування соціальної 
сфери в частині удосконалення механізмів 
та інструментів надання соціальних послуг.  
Він є реакцією на необхідність реформу-
вання системи надання соціальних послуг 
з урахуванням прогресивного зарубіжного 
досвіду та врахуванням тенденції сучасного 
українського розвитку. 

У ході розпочатої реформи децентралізації 
частину повноважень держави щодо реаліза-
ції соціальної політики було передано на регі-
ональний та місцевий рівні. Це логічне набли-
ження до споживача послуг. Як наслідок, 
очікувалося, що завдання соціальної політики 
будуть вирішуватися швидше та ефективніше, 
послуги стануть більш доступними та адрес-
ними. Певних результатів було досягнуто, але 
система надання соціальних послуг все ще 
залишається далекою від стандартів надання 
послуг в розвинених демократичних країнах. 
У цьому контексті виникає нагальна потреба 
пошуку шляхів удосконалення надання соці-
альних послуг в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій за проблематикою та визначення 
невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Проблеми соціальної політики 
давно привертають увагу зарубіжних та вітчиз-
няних науковців.

Деякі аспекти реформування системи 
надання соціальних послуг розглядалися 
в роботах Р. Греби, К. Дубич, М. Кравченка, 
М. Любецької, Л.Савчук, В. Скуратівського 
та інших.

Однак в умовах реформування системи 
публічного управління та оновлення норматив-
ної бази додаткового дослідження потребують 
механізми вдосконалення системи надання 

соціальних послуг з урахуванням специфіки 
трансформаційних процесів.

Мета статті – здійснити аналіз наявної 
системи надання соціальних послуг України, 
визначити її недоліки та розробити пропозиції 
щодо вдосконалення системи надання соці-
альних послуг в Україні в контексті демокра-
тичних перетворень.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Перш ніж починати шукати шляхи 
вдосконалення, треба розібратись, що є сут-
ністю самого поняття «соціальна послуга». 
Енциклопедичне визначення: «Соціальні 
послуги – комплекс правових, економічних, 
психологічних, освітніх, медичних, реабілітаці-
йних та інших заходів, спрямованих на окремі 
соціальні групи чи індивідів, які перебувають 
у складних життєвих обставинах та потре-
бують сторонньої допомоги, з метою поліп-
шення або відтворення їх життєдіяльності, 
соціальної адаптації та повернення до повно-
цінного життя. Соціальні послуги можуть 
надаватись інституційно – в рамках соціаль-
них служб, установ та закладів, та індивіду-
ально – безпосередньо соціальним працівни-
ком чи іншим спеціалістом потребуючій особі 
(клієнтові)» [12]. Але в цьому визначенні наго-
лос робиться на тому, що соціальні послуги – 
це безпосередньо прерогатива держави або її 
представників. Але досвід інших країни довів, 
що ефективність надання соціальних послуг 
підвищується, коли залучені не лише державні 
органи, але і неурядові організації, або окремі 
фізичні особи, які на оплатних або неоплатних 
засадах надають соціальні послуги особам, 
що їх потребують. 

Ми погоджуємося з визначенням поняття 
«соціальні послуги», яка надала Дубич К.В., 
що пропонує розуміти їх як сукупність заходів, 
що спільно формуються та вживаються орга-
нами державної влади, фізичними особами і 
недержавними організаціями, спрямованих 
на пом’якшення або подолання складних жит-
тєвих обставин окремих осіб, груп населення 
для повернення їх до повноцінної життєдіяль-
ності [3, с. 53].

Соціальні послуги в Україні, як і в інших 
державах, мають відповідати стандартам 
їх надання. Відповідно до ст. 27 Закону 
України «Про державні соціальні стандарти 
та державні соціальні гарантії» було розро-
блено Державний класифікатор соціальних 
стандартів і нормативів, що затверджений 
наказом Міністерства праці та соціальної 
політики від 17.06.2002 № 293. Цим класи-
фікатором визначені найважливіші державні 
соціальні стандарти і нормативи, які зумов-
лені науково обґрунтованими нормами спо-
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живання та забезпечують принципи гласності 
та громадського контролю при визначенні та 
застосуванні їх [7].

До соціальних послуг, які надаються 
закладами соціального обслуговування, 
Класифікатор відносить житлово-комунальні 
послуги, соціально-побутові послуги, психоло-
гічні послуги, соціально-педагогічні послуги, 
медико-соціальні та соціально-реабілітаційні 
послуги, соціально-економічні послуги, юри-
дичні послуги, інформаційні послуги [7]. 

Довгий час інститутами, що забезпечу-
вали функціонування системи соціального 
захисту України, були стаціонарні заклади, 
які не надавали якісні послуги, а бюджетні 
кошти переважно витрачалися на їх утри-
мання, а не на задоволення потреб отри-
мувачів соціальних послуг. Проблема поля-
гала в тому, що фінансування здійснювалося 
в розрахунку на одну особу, а не на конкретну 
послугу споживача. Причиною такою ситуації 
була відсутність інструментів вивчення реаль-
них потреб у соціальних послугах в регіонах, 
непроведення оцінювання ситуації щодо 
того, які саме послуги та в якій адміністратив-
но-територіальній одиниці необхідні, невід-
стеження результативності надання таких 
послуг. Такий підхід систематично призводив 
до розпорошеності та нецільового викори-
стання соціальних видатків, до зловживання 
та корупційних проявів. Дуже часто ігнору-
валися альтернативні шляхи, зокрема залу-
чення представників недержавної сфери, які 
можуть надати соціальні послуги на дому, 
а не в стаціонарному закладі, що знаходиться 
далеко від оселі, рідних і близьких отриму-
вача соціальних послуг.

Таким чином, в Україні відсутній комплек-
сний підхід і дієві механізми надання всебічної 
допомоги конкретній особі, яка потребує сто-
ронньої допомоги, що сприяла б виведенню 
людини зі стану бідності та соціальної ізольо-
ваності, подоланню складних життєвих обста-
вин, запобіганню, зменшенню або усуненню 
соціальних проблем. На відміну від цивіліза-
ційних країн світу, поки що слабо розвинута 
співпраця з недержавним сектором, із благо-
дійними та релігійними організаціями

Закон № 2671-VІІІ «Про соціальні послуги», 
який було ухвалено 17 січня 2019 року, всту-
пив дію з 1 січня 2020 року та змінив завдання 
та підходи до надання соціальних послуг. Цей 
закон, перш за все, наголошує на необхідно-
сті здійснення профілактичних заходів щодо 
подолання або мінімізації негативних наслідків 
складних життєвих обставин особам/сім’ям, 
які перебувають у складних життєвих обстави-
нах. Також зазначається, що соціальні послуги 

спрямовані на соціальні профілактику, під-
тримку та обслуговування [9]. 

Нова редакція Закону «Про соціальні 
послуги» запроваджує новий підхід до класи-
фікації соціальних послуг із метою упорядку-
вання їх та вдосконалення процесу організа-
ції, планування та моніторингу. Класифікація 
здійснюється за такими критеріями: мета 
послуги (соціальна профілактика, соціальна 
підтримка та соціальне обслуговування); тип 
послуги (прості, комплексні, комплексні спе-
ціалізовані, допоміжні); місце надання (місце 
проживання, у спеціальному приміщенні, 
за місцем перебування особи) та термін 
надання (екстрено, постійно, тимчасово). 

Нова редакція Закону визначає базові соці-
альні послуги, які можуть надаватися особам, 
що їх потребують, а саме: 1) догляд вдома, 
денний догляд; 2) підтримане проживання; 
3) соціальна адаптація; 4) соціальна інте-
грація та реінтеграція; 5) надання притулку; 
6) екстрене (кризове) втручання; 7) консульту-
вання; 8) соціальний супровід; 9) представни-
цтво інтересів; 10) посередництво (медіація); 
11) соціальна профілактика; 12) натуральна 
допомога; 13) фізичний супровід осіб з інвалід-
ністю, які мають порушення опорно-рухового 
апарату та пересуваються на кріслах коліс-
них, порушення зору; 14) переклад жестовою 
мовою; 15) догляд та виховання дітей в умовах, 
наближених до сімейних; 16) супровід під час 
інклюзивного навчання; 17) інформування [9]. 
Точний перелік соціальних послуг, які входять 
до складу послуг, визначених Законом, нада-
ється Наказом Міністерства соціальної полі-
тики України № 28 від 12.10.2018. Ці послуги 
мають надаватися на рівні громади (районний, 
міський рівень, ОТГ) за результатами визна-
чення потреб населення у таких послугах [8].

Інституційне забезпечення системи надання 
здійснюється уповноваженими органами, які 
представлені трирівневою структурою:

1) вищий (центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері соціального захисту насе-
лення) – Мінсоцполітики; 

2) середній (Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцеві державні адміні-
страції); 

3) нижчий (виконавчі органи міських рад міст 
обласного значення, рад об’єднаних територі-
альних громад) – місцеве самоврядування.

У системі органів праці та соціального 
захисту населення середнього рівня соці-
альне обслуговування та соціальні послуги 
громадянам надаються через підрозділи 
територіальних центрів соціального обслуго-
вування (надання соціальних послуг). Нижчий 
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же рівень надання послуг поки що не забез-
печений інституційно повною мірою. Хоча 
в умовах децентралізації саме нижчий рівень 
набуває все більшого значення у процесі 
визначення потреб у соціальних послугах та 
співпраці з їх надавачами. 

Камеральне дослідження, проведене 
в розрізі 274 ОТГ, що визначені наказами 
Мінсоцполітики від 14.06.2018 р. № 890, від 
20.07.2018 р. № 1051, демонструє основні тен-
денції: 1) у 80% ОТГ створені структурні підроз-
діли з питань соціального захисту населення, 
введено посадову особу з питань соціального 
захисту населення, зокрема, у 9 областях: 
Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, 
Івано-Франківській, Луганській, Львівській, 
Одеській, Сумській, Хмельницькій облас-
тях – в усіх ОТГ 100-відсотково, у Житомир- 
ській, Київській, Запорізькій – у 90% ОТГ; 
2) прийняття відповідних рішень органами 
місцевого самоврядування про створення 
відповідних підрозділів із питань соціального 
захисту населення, введення посад спеціа-
лістів потребувало тривалих дискусій і часу; 
3) серед причин неутворення зазначених під-
розділів – виконання функцій фронт-офісу 
районними управліннями соціального захисту 
населення на умовах укладених з ОТГ угод. 
Зокрема, така ситуація має місце в пере-
важній більшості ОТГ (від 60% до 75% ОТГ) 
Миколаївської Кіровоградської, Рівненської, 
Тернопільської, Черкаської областей; 4) у гро-
мадах, де відсутній менеджмент у сфері соці-
ального захисту, має місце виплатний сегмент 
у системі соціальної підтримки мешканців, 
у кращому випадку здійснюється фінансу-
вання територіальних центрів соціального 
обслуговування, а розвиток сфери соціальних 
послуг не відбувається [1, с. 5].

Аналіз організації соціальних послуг 
на рівні ОТГ свідчить також про те, що інстру-
менти організації і фінансування соціальних 
послуг – соціальне замовлення та публічні 
закупівлі в ОТГ – практично не використо-
вуються. Нерозвиненість ринку соціальних 
послуг, особливо в сільській місцевості, поси-
люється не лише бездоріжжям та безгро-
шів’ям (про що зазначають органи місцевого 
самоврядування), а й слабкою координацією, 
некомпетентністю або відсутністю кадрів та 
невмотивованістю (в умовах відсутності жор-
стких законодавчих норм), непривабливістю 
стимулів для підприємництва в цій сфері, від-
сутністю актуальної інформації про потреби 
в таких послугах в режимі онлайн. [1, с. 10].

Проблеми, які виникають у ході реалізації 
нового закону на найнижчому рівні надання 
соціальних послуг (на рівні місцевого само-

врядування, ОТГ): недостатня підготовка 
кадрів, обмеженість ресурсного забезпе-
чення, слабкі комунікаційні зв’язки із цен-
тральними органами влади та відсутність 
чіткої методології, яка би дозволила органам 
місцевого самоврядування перевіряти дотри-
мання стандартів надання соціальних послуг 
надавачами таких послуг. 

За своєю сутністю соціальні послуги є 
апріорі державними, однак основна функ-
ція держави – гарантувати і забезпечувати їх 
надання – не може бути виконана в сучасних 
умовах в повному обсязі без взаємодії з орга-
нами місцевого самоврядування, недержав-
ними організаціями та окремими фізичними 
особами. А така взаємодія можлива лише 
на засадах запровадження в Україні механізму 
соціального замовлення та державного контр-
актування щодо надання соціальних послуг.

Формуючи власну модель надання соціаль-
них послуг, Україна не може не звертати увагу 
на досвід інших країн, які досягли позитивних 
результатів у сфері соціальної політики. 

Досвід зарубіжних країн свідчить, що 
достатньо поширеною практикою, яка доз-
воляє значно підвищити якість соціального 
обслуговування, розширити перелік соці-
альних послуг, є залучення до надання соці-
альних послуг неурядових, некомерційних 
організацій. Участь громадських організацій 
у соціально значущих державних проектах 
на оплатній основі сприяє розвитку конкурен-
ції на ринку соціальних послуг; забезпечує 
індивідуальний підхід під час наданні послуг 
в силу наближеності громадських органі-
зацій до цільових груп одержувачів послуг. 
Організація надання соціальних послуг 
населенню за допомогою субсидування 
неурядових громадських організацій підви-
щує ефективність використання бюджетних 
коштів, дозволяє вирішувати гострі соціальні 
проблеми суспільства не тільки за рахунок 
бюджету, а й ресурсів, залучених цими орга-
нізаціями з додаткових позабюджетних дже-
рел (благодійність приватних осіб, викори-
стання праці волонтерів та ін.). Як зазначає 
Любецька М.М., «соціальна сфера в окремих 
країнах має певні особливості надання соці-
альних послуг не лише з позицій врахування 
їх кількісних та якісних характеристик, а й з 
урахуванням ступеня державного регулю-
вання» [6, с. 110]. Як показав досвід, вартість 
соціальних послуг, що надаються НУО, вияви-
лася в ряді випадків нижче, ніж у державних 
соціальних установ, що надають аналогічні 
послуги. Економія досягається за рахунок 
залучення праці добровольців і скорочення 
адміністративних витрат [11] .
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Висновки. Ураховуючи зарубіжний досвід 
надання соціальних послуг та необхідність 
відповідати на ті виклики, що несе економічна 
та політична ситуація у країні, завданням дер-
жави є створення сучасного ринку соціальних 
послуг та створення інституційної основи для 
нового типу соціальної політики, яка побу-
дована за засадах соціального партнерства, 
тобто співпраці держави, громадян і бізнесу 
у вирішенні соціальних проблем суспільства. 
Із цією метою треба: здійснити вдосконалення 
організаційних структур державних установ, 
які б були здатні виконувати нову для них 
функцію – функцію соціального замовлення 
на конкурсних засадах; привести у відповід-
ність нормативну базу, що регламентує діяль-
ність неурядових та громадських організацій; 
запроваджувати інноваційні техніки та методи 
профілактики складних життєвих обстави; 
сприяти підвищенню кваліфікації соціаль-
них працівників та фізичних осіб, що надають 
соціальні послуги, з метою набуття знань та 
навичок роботи в нових умовах; підтримувати 
волонтерські рухи та недержавні благодійні 
фонди тощо. 
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Постановка проблеми. Глобалізація світу, 
на жаль, створила передумови для глобаліза-
ції переважно загроз і небезпек, ніж безпеки. 
Крім того, так звана сек’юритизація суспіль-
ства як явище не відбулася. Навпаки, глобалі-
зація привнесла достатню кількість елементів 
хаосу, уповільнила темпи розвитку розвине-
них країн, а також створила додаткові важелі 
для унеможливлення розвитку слаборозви-
нених країн, остаточно намітивши тенден-
цію до архаїчних форм вирішення конфліктів: 
через війну, агресію, анексію, геноцид, теро-
ризм і сепаратизм, гібридні війни, гуманітарні 
конфлікти [12, с. 177]. 

У ХХІ ст. відбувається девальвація майже 
всіх цінностей, у яких людство втілювало свої 

очікування, наміри та мрії. Утрата відчуття 
цінності миру, необхідності обстоювати його 
не словами про «стурбованість і зніяковілість», 
а реальним діями призвели до девальвації 
цінності безпеки, унаслідок чого війна, агре-
сія, тероризм та екстремізм стали органіч-
ною складовою нашого буденного життя. Нині 
саме ці явища і, відповідно, боротьба з ними 
(яка, на жаль, ведеться реактивно, а не проак-
тивно) визначають вектори подальшого роз-
витку всього людства. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Чимало дослідників вивчали питання 
правового регулювання громадської без-
пеки, а саме: О.В. Барабаш, В.М. Березан, 
О.С. Доценко, М.В. Корнієнко, М.В. Лошицький, 
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У роботі досліджуються теоретичні підходи 
до обгрунтування сутності національної та 
громадської безпеки. Встановлено, що нині 
спостерігається девальвація цінності без-
пеки, внаслідок чого війна, агресія, тероризм 
та екстремізм стали органічною складовою 
частиною буденного життя. Доведено, що 
після подій 2014 року під час формування дер-
жавної політики щодо громадської безпеки 
слід враховувати нові асиметричні загрози: 
сепаратизм, тероризм, екстремізм, гібридні 
війни і ін.
Визначено, що безпека є однією з найважли-
віших цінностей соціального буття людей, 
обов’язковою передумовою існування та 
подальшого розвитку людства; найважливі-
шою цінністю, що має забезпечувати вільне 
існування і розвиток особистості, суспіль-
ства, людства. Громадська безпека має 
трактуватися як така, що за своєю суттю 
спрямована на встановлення громадського 
спокою, справедливості, балансу інтере-
сів особи, суспільства й держави, свободи, 
законних інтересів та волі.
В умовах геопросторової трансформа-
ції, передусім зміни просторів безпеки, все 
частіше застосовується методологія 
сімулакрума, тобто копія копії, яка претен-
дує на позначення оригіналу та позбавлена 
подібності. Причому особливість симуляк-
рів полягає в тому, що вони не стосуються 
принципу реальності, адже реальність про-
сто чітко та вміло маскується. Зокрема, 
йдеться про псевдовибори, псевдовладу, 
псевдокраїни (ДНР та ЛНР).
Визначено, що однією із проблем безпекової 
політики України є відсутність системного 
методологічного інструментарію оцінки 
певних подій із подальшим виробленням 
напрямів державної політики щодо управ-
ління ними. Тому саме знання оцінки тих 
чи інших подій, а також цілеспрямовані дії, 
що були спрямовані на формулювання кон-
кретної оцінки на ті чи інші події, відіграли 
вирішальну роль під час захоплення Криму, 
втрати частини Луганської та Донецької 
областей.

Ключові слова: національна безпека, гро-
мадська безпека, аксіологія, сімулакрум, 
російська агресія, оцінка реальності.

The paper explores theoretical approaches to 
substantiation of the essence of national and 
public security. It has now been established that 
security values are being devalued, making war, 
aggression, terrorism and extremism an organic 
component of everyday life. It is proved that after 
the events of 2014, new asymmetric threats 
should be taken into account in the formulation of 
state policy on public security: separatism, terror-
ism, extremism, hybrid wars, etc.
It is determined that security is one of the most 
important values of social life of people, a nec-
essary prerequisite for the existence and further 
development of humanity; the most important 
value that must ensure the free existence and 
development of the individual, society, human-
ity. Public safety should be interpreted as being 
inherently aimed at establishing public peace, 
justice, the balance of interests of the individual, 
society and the state, freedom, legitimate inter-
ests and freedom.
In the context of geospatial transformation, espe-
cially changes in security spaces, the methodol-
ogy of simulacrum is increasingly used, a copy 
of a copy which claims to be original and devoid 
of similarity. And the peculiarity of simulacra is 
that they do not relate to the principle of reality, 
because reality is clearly and cleverly masked. In 
particular, we are talking about pseudo-elections, 
pseudo-power, pseudo-countries (DPR and 
LNR). It is determined that one of the problems of 
Ukraine's security policy is the lack of a system-
atic methodological toolkit for evaluating certain 
events and further elaborating the directions of 
state policy on managing them. Therefore, it is 
the knowledge of assessment of certain events, 
as well as deliberate actions aimed at formulating 
a specific assessment for certain events, played 
a decisive role in the conquest of Crimea, the 
loss of parts of Lugansk and Donetsk regions.
Key words: national security, public security, axi-
ology, simulacrum, Russian aggression, reality 
assessment.
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Є.Б. Ольховський, І.І. Плохий, В.М. Цикалевич. 
Окрему увагу методологічним питанням наці-
ональної безпеки присвятили В.А. Ліпкан, 
Г.П. Ситник, Г.О. Пономаренко, В.П. Горбулін, 
А.Б. Качинський та інші вчені. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте, не дивлячись 
на постійні спроби аналізувати громадську 
безпеку в нових умовах, немає жодного гли-
бинного дослідження, у якому достатньо 
повно і глибоко розглядалися б проблеми без-
пекової аксіології в комплексі, на основі єди-
ного та цілісного теоретико-методологічного 
висвітлення проблеми. 

Метою досліджень є теоретико-аксіо-
логічне дослідження сутності національної та 
громадської безпеки в умовах упровадження 
симулятивної практики під час проведення 
гібридної війни проти України 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Утрата цілісного смислу буття зумо-
вила ситуацію, за якої в центрі уваги аксіоло-
гії постала унікальність людського існування, 
пробудивши в індивіда почуття тривоги й 
небезпеки не лише перед світобудовою, 
а й перед тотальною владою інформацій-
ного суспільства. На жаль, за словами Жиля 
Дельоза, більше вже не існує ні глибини, ні 
висоти: сучасний мислитель змушений орі-
єнтуватися на поверхові ефекти. Саме тому 
українське суспільство сьогодні більше орі-
єнтується в прізвищах терористів, ніж тих, хто 
творив історію нашої Батьківщини [8, с. 86]. 

Окремі дослідники наголошують на необхід- 
ності формування життєвої позиції, яка сприяє 
виробленню цінностей, укорінюючи їх у повсяк-
денному житті. Так, результати наукового ана-
лізу життєвих позицій особистості можуть 
певним чином сприяти виявленню рівня кон-
фліктогенності та соціальної напруженості 
в певному суспільстві загалом. 

Так, наприклад, Г.П. Ситник, досліджуючи 
систему національних цінностей, ігнорує аксі-
ологічний підхід, оминає увагою питання щодо 
благ, користі, унаслідок чого фактично незро-
зумілими стають витоки формування наукової 
позиції автора. Зокрема, дослідник пропонує 
на основі аналізу світоглядних, культуроло-
гічних, історичних, соціально-економічних, 
географічних, демографічних особливостей і 
традицій розвитку України, основних концеп-
цій і визначень категорії «національні цінності» 
у загальному вигляді сформувати таку систему 
основних національних цінностей України: дер-
жавний суверенітет; територіальна цілісність; 
демократичні основи розвитку; працелюбність; 
духовність; сім’я; рівноправність народів, які 
населяють Україну; самовідданість під час захи-

сту Батьківщини; соціальна справедливість; 
колективізм; матеріальне та духовне надбання 
народу України; миролюбність; толерантність; 
доброзичливість [11, с. 112]. 

Розглядаючи цінність територіальної 
цілісності, Г.П. Ситник вважає, що будь-яка 
система соціальних цінностей є узагальненою 
інтегральною оцінкою суб’єктивних за своєю 
суттю ціннісних орієнтацій минулих і сього-
денних поколінь нації. На думку вченого, наці-
ональні цінності визначають сутність (зміст), 
цілісність і стійкість, національні інтереси – 
структуру і характер, а національні цілі – конфі-
гурацію та спрямованість формування і функці-
онування системи забезпечення національної 
безпеки. Національні цінності України – це 
цінності європейської держави, яка володіє 
унікальним за масштабом, змістом, якістю та 
самобутністю духовним, матеріальним і куль-
турним потенціалом, в основі якого – конгло-
мерат західнохристиянських, православних та 
мусульманських цінностей [11, с. 117]. 

У цьому аспекті схвально ставимося 
до наукових розробок М.І. Панова та 
В.П. Тихого, які, застосовуючи до вивчення без-
пекової тематики аксіологічний підхід, доходять 
певних висновків, а саме безпека – це: одна 
з найважливіших цінностей соціального буття 
людей, обов’язкова передумова існування та 
подальшого розвитку людства; найважливіша 
цінність, що має забезпечувати вільне існу-
вання і розвиток особистості, суспільства, люд-
ства, створювати гармонію і переборювати 
суперечності у відносинах «людина – техніка», 
«людина – навколишнє середовище», у взає-
минах між людьми, особою і державою, сус-
пільством, між націями та державами [7, с. 11].

Методологічно концепція громадської без-
пеки на засадах аксіології слугує теоретичним 
базисом для обґрунтування системи наукового 
пізнання феномену безпеки не через категорію  
«національний інтерес», а через категорію 
«національні цінності». Крім того, в межах аксі-
ологічного підходу виробляються критерії фор-
мування цієї системи цінностей, показники її 
ефективності, а також засоби, за допомогою  
яких відбувається відбір і їх формування. Водно- 
час використання адекватної методології уне-
можливить суб’єктивне трактування фактів 
порушення громадської безпеки та, відповідно,  
застосування вибіркового правосуддя до поруш- 
ників громадської безпеки незалежно від їхніх 
політичних й інших переконань [12, с. 180]. 

Гносеологічно концепція безпекової аксі-
ології допомагає поєднати методологічний 
інструментарій різних наук відповідно до єди-
ного предмета дослідження – громадської 
безпеки. Як ми вже зазначали, активізація 
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реальних алгоритмів дестабілізації виявила 
неспроможність систем колективної безпеки 
своєчасно реагувати на них, а отже, рівень гро-
мадської безпеки значно знизився [12, с. 181]. 

Громадська безпека як складова частина 
національної безпеки донині, навіть після подій 
Революції гідності, анексії АР Крим, тимчасової 
окупації окремих територій на Сході України 
російсько-терористичними формуваннями, 
а також активним веденням проти України гід-
ридної війни, не є легітимованою [6, с. 168]. 
Причому така кореляція є важливою переду-
мовою правильного розуміння сучасного змі-
сту громадської безпеки, яка нині фактично 
може розглядатися важливою складовою 
частиною внутрішньої безпеки держави. Адже 
сфера громадської безпеки стосується майже 
усіх складових і сфер життєдіяльності, які 
зазначені в Законі України «Про основи націо-
нальної безпеки України» [10]. 

Цінність – це не реальність, а ідеал, носієм 
якого є свідомість як джерело всіх норм. Тому 
можна чітко ідентифікувати іншу істину: не може 
бути абсолютної безпеки, так само як не може 
бути абсолютної свободи. Ідеал настільки є 
ідеал, наскільки його ніколи не можна досяг-
нути. Але осмислення цього постулату вже 
наближає до правильного розуміння сутності й 
призначення громадської безпеки, необхідно-
сті операціоналізації цього поняття через кате-
горії цінностей, а не інтересів [2, с. 257]. 

Отже, громадська безпека має трактува-
тися як така, що за своєю суттю спрямована 
на встановлення громадського спокою, спра-
ведливості, балансу інтересів особи, суспіль-
ства й держави, свободи, законних інтересів 
та волі. У цьому полягає зміст цінності громад-
ської безпеки, за допомогою якої стверджу-
ється єдність і взаємозалежність цінностей 
як окремої особи, так і держави як особливих, 
але самодостатніх і водночас взаємозалежних 
соціальних цінностей. Застосування аксіоло-
гічного підходу слугує своєрідним орієнтиром 
та дороговказом щодо формування системи 
стримувань і противаг, а в більш абстрактному 
аспекті – балансу інтересів особи, суспільства 
та держави. Формування системи цінностей 
допомагає сформувати цей баланс, ґрунтую-
чись на об’єктивних наукових критеріях, а не 
послуговуючись суб’єктивними ставленням 
та інколи помилковими оцінними критеріями. 
Здійснення цих цінностей, власне, становить 
основний зміст і завдання, безпосередньо 
ідею державної безпекової політики у сфері 
громадської безпеки [9, с. 152]. 

Нині криза в безпековій сфері слугує додатко-
вим аргументом на користь необхідності пере-
осмислення значення аксіології, за допомо-

гою якої можливо реалізувати потребу людини 
в цілісній інтеграції: теоретичного та емпірики, 
пізнання та практичного досвіду. Крім того, 
нова аксіологія, або аксіологія майбутнього 
як власна унікальна предметність відображає 
бажане майбуття для кожної нації. За таких 
умов два плани буття – суттєвий (іманентна 
індивіду реальність) і надчуттєвий (осягнена 
розумом трансцендентність буття) – спро-
можні визначати не лише історію аксіологічних 
уявлень (заради чого жили, живуть нині й готові 
жити далі покоління людей), і не лише універ-
сальний спосіб проникнення в майбутнє (пошук 
єдиного смислу в усьому розмаїтті цінностей), 
а й безумовну практичну значущість [3, с. 19]. 

Геопросторові трансформації – передусім 
зміна просторів безпеки, за яких частіше звер-
тається увага до проблем забезпечення націо-
нальної безпеки. Із цієї точки зору з метою оціню-
вання реальної безпекової ситуації все  частіше 
застосовується методологія сімулакрума.

З’ясуємо, що таке сімулакрум, або симу-
лякр. Симулакрум (лат. simulare – прикида-
тися) – слово, що має два різні значення 
залежно від репрезентативної та нерепрезен-
тативної моделі застосування. Платон визна-
чав сімулакрум як копію копії, відображення 
відображення, подвоєння подвоєння, яке, 
як і копія, претендує на позначення оригіналу, 
прототипу. Копія володіє схожістю з рефе-
рентом, оскільки будує себе за зразком ідеї, 
а симулакрум – це копія копії, позбавлена 
подібності [13, с. 258]. 

Еклезіаст зазначав, що симулякр – це зов-
сім не те, що приховує істину, це і є істиною. 
Оскільки симуляція виявляється іманент-
ною реальності, то немає можливості зазна-
чати про якусь присутність, базу, оригі-
нал [4]. Відтак, наприклад, імітація вільних 
виборів на тимчасово окупованих терито-
ріях (АР Крим, Луганська та окремі частини 
Донецької області) надають підстави ствер-
джувати про застосування симулякрів під 
час проведення інформаційно-психологіч-
них операцій проти українського населення 
на цих територіях. Причому особливість 
симулякрів полягає в тому, що вони не стосу-
ються принципу реальності, адже реальність 
просто чітко та вміло маскується. Зокрема, 
йдеться про псевдовибори, псевдовладу, 
псевдокраїни (ДНР та ЛНР) [6, с. 148]. 

Симулякри виявляють ефективність під час 
здійснення таких операцій, як ведення гібрид-
них війн, адже вони підривають і стирають 
межі між реальністю, доповненою і спотворе-
ною та віртуальністю. Важливим поворотним 
моментом у цьому процесі симуляції є перехід 
від знаків, які щось дисимілюють, до знаків, 
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які приховують від нас той факт, що вони не 
означають нічого. Так, наприклад, ні жителі 
анексованого Криму, ні жителі так званих ЛНР 
чи ДНР не зможуть виїхати в жодну країну, окрім 
Росії. Їхні діти не зможуть навчатися в жодній 
школі, вищому навчальному закладі, отриму-
вати медичну та інші види допомоги в жодній 
країні світу, окрім Росії. Таким чином, обрання 
цього рішення перемістило жителів тимчасово 
окупованих територій до віртуального світу, 
створеного симулятивною практикою. Перше 
передбачає теологію істини, друге – знаменує 
століття симуляції та симулякрів [1, с. 24]. 

Так, наприклад, ДНР існує як бажання, 
ствердження того, що вона є реальною кра-
їною (республікою), реальною окремою 
частиною міжнародного товариства. ДНР 
існує для того, щоб усі інші вірили, що решта 
положень є теж реальними, тоді як Україна є 
нереальною. Таким чином, завдання симуля-
кра з ДНР – зробити Україну в уяві населення 
окупованих територій гіперреальною, тобто 
перетворити справжню Україну на симулякр, 
тобто копію копії, а отже, перетворити уяв-
лення про країну на фантом. 

Ідеться не про вигадану недостовірну 
репрезентацію реальності, а про прийняття 
того факту, що реальність як така початково 
включає до власної структури симуляцію, 
репрезентацію, фікцію, рятуючи таким чином 
себе. Із цією метою в медійний простір було 
уведено емоційну складову частину: будь-
яка інформація про Україну подавалася лише 
в негативному контексті, викликаючи форму-
вання стійких негативних емоцій до України, 
власно відчуження від поняття «братній народ». 
Отже, на емоційному тлі в Росії для пересічних 
росіян українці – уже давно не братній народ, 
а фашисти й карателі, які притискають росій-
ськомовне населення [1, с. 28].

Висновки. Однією із проблем безпеко-
вої політики України є відсутність системного 
методологічного інструментарію оцінки пев-
них подій із подальшим виробленням напря-
мів державної політики щодо управління ними. 
Тому саме знання оцінки тих чи інших подій, 
а також цілеспрямовані дії, що передували та 
були спрямовані на формулювання конкретної 
оцінки на ті чи інші події відіграли вирішальну 
роль під час захоплення Криму, втрати частини 
Луганської та Донецької області, а також 

мобілізації українців на боротьбу з агресією 
на Сході нашої держави.

Таким чином, визначимо, що оцінка стає 
дедалі більш універсальним засобом аксіо-
логізації родового життя, показником дедалі 
зростаючої релятивності ціннісних розмежу-
вань між людьми та формою концентрації уваги 
індивідів навколо найбільш значущої для сучас-
ної епохи проблеми майбутнього як такого. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Якісно новий підхід, який би розгля-
дав інформаційну безпеку в конкретно-при-
кладних аспектах та внутрішній стан всієї 
соціальної системи, представляється пер-
спективним напрямом у вивченні проблем 
цієї галузі, що забезпечує ефективне функці-
онування та успішний розвиток інформаційної 
сфери і суспільства загалом.

На цей час очевидна потреба у тому, що 
діюча система безпеки повинна організувати 

захист основних прав і свобод, гарантувати 
рівноправну участь всіх суб’єктів інформацій-
ної взаємодії в системі глобальної безпеки. 
У зв’язку з цим значення досліджень соціаль-
ного характеру інформаційної безпеки тільки 
зростає, оскільки сприяє реалізації таких клю-
чових обов’язків держави, як забезпечення 
безпеки в інформаційній сфері, формування 
оптимальних умов для її інтеграції в гло-
бальне інформаційне суспільство, вироблення 
науково обґрунтованої загальної теорії інфор-
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У забезпеченні життєдіяльності нової циві-
лізації особлива роль належить інформації 
та знанням, стабільність її функціонування 
визначається якістю інформаційно-техно-
логічних рішень. Водночас цей процес має 
неоднозначний характер: сталий розвиток 
суспільства вже немислимо без цілеспрямо-
ваної глобальної інформатизації, з одного 
боку, і підвищенням ступеня уразливості 
соціальних об’єктів від інформаційного 
впливу – з іншого.
На цей у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства чітко позначився клас нових 
видів загроз та небезпек, пов’язаних зі 
застосуванням новітніх технологічних 
засобів, які мають безліч варіантів свого 
прояву: спотворення інформації, фальси-
фікація реальності віртуальними світами, 
хакерство, піратство й розробка вірусних 
програм, маніпулювання свідомістю людей, 
підміна цілей та способу життя нав’язаними 
стандартами, інформаційні війни тощо. 
Таким чином, поряд з позитивними резуль-
татами процесу використання інформа-
ційних технологій вже проявилися досить 
серйозні негативні ефекти, такі як «циф-
рова нерівність», комп’ютерна злочинність, 
комп’ютероманія, формування «машин-
ного» стилю мислення, зниження у людей 
інтересу до реального світу. 
Безперервне зростання потужності інфор-
маційних технологій, їх масштабне впрова-
дження призвели до трансформації системи 
цінностей, сучасне суспільство відчуває 
глобальну ціннісну кризу. У подібних умовах 
абсолютно очевидно, що роль інформаційної 
безпеки незмірно зростає.
Осмислення сукупності інформаційних про-
цесів щодо забезпечення безпеки знаходить 
велике значення для суспільства. Цілком 
закономірним є пошук основоположних цін-
ностей, які зададуть орієнтири майбут-
ньому розвитку суспільства, закладуть 
фундамент, на якому базується внутрішній 
світ людини, що визначає стійкість суспіль-
ства загалом.
У сучасних умовах вирішення проблеми 
захисту суспільства в інформаційній сфері 
повинно мати комплексний системний харак-
тер та здійснюватися на різних рівнях: норма-
тивному, інституційному та особистісному.
Ключові слова: інформаційна безпека, 
інформаційне суспільство, інформація, 

інформаційне середовище, інформаційні 
ризики, суспільні відносини, інформаційні 
технології.

In ensuring the vital activity of the new civiliza-
tion, a special role belongs to information and 
knowledge, the stability of its functioning is deter-
mined by the quality of information and techno-
logical solutions. At the same time, this process 
is ambiguous: the sustainable development of 
society is already inconceivable without targeted 
global informatization, on the one hand, and 
increasing the degree of vulnerability of social 
objects from information impact, on the other.
Currently, in all spheres of society’s life, the class 
of new types of threats and dangers associated 
with the use of the latest technological means has 
clearly affected, they have many options for their 
manifestation: information distortion, falsification 
of reality by virtual worlds, hacking, piracy and 
the development of virus programs, manipulating 
people’s minds, substitution of goals and lifestyle 
by imposed standards, information warfare and 
etc. Thus, along with the positive results of the 
process of using information technologies, quite 
serious negative effects have already appeared, 
such as “digital inequality”, computer crime, com-
puter science, the formation of a “machine” style 
of thinking, and a decrease in people’s interest in 
the real world.
he continuous growth of the power of information 
technologies, their large-scale implementation 
has led to the transformation of the value system, 
modern society is experiencing a global value 
crisis. In such conditions, it is clear that the role 
of information security is growing immeasurably.
Understanding the totality of information pro-
cesses for ensuring security is of great impor-
tance to society. It is quite natural to search for 
the basic values that will set the guidelines for the 
future development of society, lay the foundation 
on which the human inner world is based, and 
determines the stability of society as a whole.
In modern conditions, the solution to the problem 
of protecting society in the information sphere 
should be of a comprehensive systemic nature 
and carried out at different levels: normative, 
institutional and personal.
Key words: information security, information 
society, information, information environment, 
information risks, public relations, information 
technologies.
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маційної безпеки. Дослідження інформаційної 
безпеки пов’язане з формуванням якісної сис-
теми інформаційної безпеки, що відповідає 
вимогам сучасного суспільства, що створює 
безпечні умови для подальшого поступаль-
ного руху цивілізації, а також для нагальних 
потреб розвитку держави.

Вивчення цієї проблематики має велике 
значення для розуміння специфіки інфор-
маційної безпеки і її величезного впливу 
на подальший розвиток суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Протягом декількох десятиліть, особливо в 
другій половині 20-го століття, інформаційна 
безпека є об’єктом наукових досліджень. 
Перші розробки в зазначеній галузі пов’язані з 
дослідженнями фахівців з питань комп’ютерної 
безпеки країн Заходу після 60-х років. З того 
часу західні вчені не перестають цікавитися 
питаннями, що виникають в сфері інформацій-
ного протиборства та інформаційної безпеки. 
З численного ряду теоретичних досліджень 
проблем інформаційної безпеки виділимо 
роботи Д. Альбертса [9], М. Лібіцького [11], 
Р. Шульца [12], А. Едельштейна [10], які вивча-
ють різні аспекти впливу інформації на еконо-
мічні, політичні, культурні та військові процеси 
в міжнародних відносинах.

Вітчизняна наукова думка звернула увагу 
на проблеми інформаційної безпеки в 90-і 
роки XX століття в рамках забезпечення наці-
ональної безпеки держави, подолання тех-
нологічної та науково-технічної залежності 
від зовнішніх джерел. Останні два десяти-
ліття характеризуються інтенсивним вивчен-
ням цієї сфери. Вітчизняним і зарубіжним 
науковим дослідженням властива багатосто-
ронність висвітлення питань інформаційної 
безпеки. Водночас відсутність єдиної концеп-
ції інформаційної безпеки держави як склад-
ника розвитку суспільних відносин свідчить 
про недостатній рівень розробленості теми.

Міждисциплінарна проблематика інфор-
маційної безпеки є предметом дослі-
джень А.Н. Асаула [1], К. Захаренко [3], 
А.І. Позднякова [7] та інші, синтезувати 
гуманітарну і технічну складові інформацій-
ної безпеки намагаються І.М. Панарін [6], 
Г.Г. Почепцов [8] та інші, соціологічні та полі-
тологічні аспекти проблеми розкриваються 
в роботах Ю.П. Лісовської [4], Ю.Є. Муравської 
(Якубівської) [5] та інші. Автори, керуючись 
вимогами сучасного стану соціуму, розро-
бляють проблеми безпеки розвитку і функці-
онування держави, суспільства і особистості. 
Вони обґрунтовують положення про те, що 
стан інформаційної безпеки такої соціальної 
системи, як суспільство, безпосереднім чином 

залежить від забезпечення потреб та інтересів 
соціальних груп і людини. Збільшення шансів 
у соціальній системі, яка прагне підвищити 
рівень своєї безпеки, досягається за умови 
першочергового захисту інтересів людини. 
Важливо вказати, що дослідники відходять від 
принципу пріоритетності окремих складників 
національної безпеки залежно від ситуації. 
Згідно з їхнім поглядом шлях до безпеки зна-
ходиться тільки в єдності основних сфер життя 
суспільства. Зазначені дослідження стали під-
ґрунтям для наших досліджень. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання важливості 
дослідження інформаційної безпеки держави 
як складника розвитку суспільних відносин 
залишається досить актуальним. Вибрана 
тема дослідження покликана сприяти вирі-
шенню проблеми інформаційної безпеки 
суспільства, держави та особистості.

Мета статті – розкрити поняття інформа-
ційна безпека, дослідити інформаційну без-
пеку держави як складник розвитку суспільних 
відносин.

Виклад основного матеріалу. Форму- 
вання інформаційного середовища є законо-
мірним етапом еволюції сучасного суспіль-
ства, що характеризується насамперед 
масштабним впровадженням інформаційних 
технологій і розвитком глобального інформа-
ційного простору. Процес становлення нового 
суспільства, зумовлений впровадженням 
інформаційних технологій, потребує правиль-
ного усвідомлення його інформаційної специ-
фіки і конструктивного розвитку закладеного 
в ньому потенціалу.

На зламі XX і XXI століття людство зробило 
крок до кардинальних технологічних перетво-
рень, пов’язаних з виникненням нового ряду 
значних небезпек і ризиків. Сьогодні інфор-
маційні технології, що розглядаються як фак-
тор, який спричиняє величезний вплив на гло-
бальний розвиток суспільства і формування 
інформаційної реальності, вплинули на сві-
домість людини і його можливості, змінили 
життя суспільства, трансформували пріори-
тети і цінності. Як ці високі технології, будучи 
засобом здійснення життєдіяльності людини, 
будуть застосовані в майбутньому, залежить 
від суспільства і його вибору.

На загальному фоні деформації системи 
цінностей інформаційна сфера виявилася 
серцевиною економічних, соціальних, політич-
них та інших конфліктів в суспільстві. З ряду 
інформаційних небезпек і ризиків, системати-
зованих щодо сфер життєдіяльності суспіль-
ства, виділимо реальну загрозу «інформацій-
ного розшарування», розквіт комп’ютерної 
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злочинності, потенційну загрозу дегуманізації 
праці і реальну загрозу техностресу, виробни-
цтво нових видів інформаційної зброї, загрозу 
інформаційного колоніалізму, розвиток різ-
них видів захворювань, загрозу маніпулю-
вання людською свідомістю, що веде до пси-
хічної та соціальної дезадаптації людини. Так, 
перед людиною розгорнулися всі масштаби 
проблем інформаційної безпеки – супереч-
ності між наданими можливостями інфор-
маційних технологій, з одного боку, і нега-
тивними ефектами, небезпеками, ризиками 
їх застосування в деструктивних цілях щодо 
особистості, суспільства, держави – з іншого. 
Внаслідок цього забезпечення безпеки 
результатів використання інформаційних тех-
нологій, усунення інформаційних небезпек і 
ризиків в рамках стратегії інформаційної без-
пеки стають стратегічною проблемою світо-
вого суспільства.

Інформаційна безпека представлена як стій-
кий стан інформаційної сфери, що забезпечує 
свою цілісність і захист об’єктів за наявності 
несприятливих внутрішніх і зовнішніх впливів 
на основі усвідомлення соціальними суб’єк-
тами своїх цінностей, потреб (життєво важ-
ливих інтересів) і цілей розвитку. Основний 
зміст поняття «інформаційна безпека» полягає 
в забезпеченні безпеки інформації; забезпе-
ченні безпеки суб’єктів інформаційної взає-
модії від негативного інформаційного впливу; 
задоволенні інформаційної потреби суб’єктів 
інформаційної взаємодії за допомогою забез-
печення безпечного стану інформаційного 
середовища. Отже, основний системоутворю-
ючий зміст інформаційної безпеки визначає її 
як цілісний соціальний феномен об’єктивного 
розвитку сучасного соціуму, спрямованого 
на сприяння гармонійного розвитку інформа-
ційного суспільства.

Інформаційна безпека охоплює такі 
напрями:

– забезпечення захисту інформаційного 
простору, що підтримує справедливий розпо-
діл своїх благ і ресурсів;

– сприяння процесу переходу до сталого 
розвитку загальносвітового інформаційного 
середовища;

– забезпечення стану захищеності культу-
рального генофонду людства в умовах глоба-
лізації.

На сучасному етапі розвитку суспільства 
ефективне забезпечення інформаційної без-
пеки дозволяє вирішувати ключові питання 
практично всіх видів національної безпеки. 
Інформаційна безпека є важливим складником 
системи національної безпеки, і від успішного 
вирішення питань цієї сфери залежить забез-

печення глобальної загальносвітової безпеки.
Своєю чергою процес забезпечення інфор-

маційної безпеки перманентний, комплек-
сний, соціально-культурні аспекти є важли-
вими його компонентами поряд з правовими 
та організаційно-технічними засобами і мето-
дами. Вивчення особливостей функціонування 
основних заходів інформаційної безпеки при-
звело до висновку, що систему захисту без-
пеки неможливо побудувати, ґрунтуючись 
винятково на технічних засобах. Насамперед 
міцність системи безпеки визначається про-
фесіоналізмом і особистісними якостями 
кожного з членів колективу, а підвищення її 
рівня відбувається шляхом впровадження 
законодавчих і морально-етичних заходів. 
У процесі забезпечення інформаційної безпеки 
морально-етичні принципи і відповідальність 
кожного, засновані на прийнятих правилах 
поведінки в суспільстві і підкріплені заходами 
законодавчого характеру, на державному рівні 
виступають головним чинником побудови 
системи захисту. На цей час є гостра потреба 
в цілеспрямованому формуванні інформацій-
ної культури суспільства, від якої багато в чому 
залежить успішне рішення проблем і викликів, 
що виникають в процесі становлення глобаль-
ного інформаційного простору і, відповідно, 
проблем інформаційної безпеки загалом.

Таким чином, основу інформаційної без-
пеки становить поведінка соціального 
суб’єкта, який ясно усвідомлює свої права і 
обов’язки. При цьому система морально-етич-
них норм виступає як керівництво безпечного 
застосування інформаційних технологій і фор-
мування суспільних відносин в інформаційній 
сфері. В забезпеченні безпеки інформаційних 
технологій на перший план виходить інформа-
ційна етика, яка спрямована на інформування 
кожного соціального суб’єкта про його права 
та обов’язки в інформаційному суспільстві, від 
відповідальності за створення і використання 
інформаційно-комп’ютерних технологій та 
інших форм інформації.

Українська держава включена в процес 
загальної інформатизації суспільства і фор-
мування єдиного світового інформаційного 
ринку. Такі перетворення призвели до того, 
що на цей час все більш актуальний характер 
набуває забезпечення інформаційної безпеки 
як невіддільного елементу її національної без-
пеки, а захист інформації перетворюється 
на одне з пріоритетних державних завдань. 
Проблема створення і підтримки захище-
ного середовища інформаційного обміну, 
яке зумовлює певні правила і політику без-
пеки сучасної держави, є досить актуальною, 
оскільки сьогодні головним стратегічним наці-
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ональним ресурсом, основою економічної та 
оборонної могутності держави стає інфор-
мація та інформаційні технології. Інформація 
в сучасному світі є таким атрибутом, від якого 
у визначальному плані залежить ефектив-
ність життєдіяльності сучасного суспільства. 
Інформаційні технології принципово змінили 
обсяг і важливість інформації, її потік в техніч-
них засобах зберігання, обробки і передачі. 
Загальна комп’ютеризація основних сфер 
діяльності привела до появи широкого спек-
тра внутрішніх і зовнішніх загроз, нетрадицій-
них каналів втрати інформації і несанкціонова-
ного доступу до неї.

Інформаційна сфера держави – це єди-
ний інформаційний простір, який формується 
державними органами, громадськими, полі-
тичними і соціальними організаціями, а також 
громадянами, і функціонує на основі право-
вих, організаційних, науково-технічних, еконо-
мічних, фінансових, методичних, гуманітарних 
і моральних принципів з урахуванням вимог і 
задач національної інформаційної безпеки.

Політику національної інформаційної без-
пеки потрібно проводити тільки в тих формах 
і тими методами і засобами, які притаманні і 
прийнятні демократичною правовою держа-
вою, тобто ґрунтуються на принципах демо-
кратії і верховенства права. Інформаційне 
законодавство повинно бути спрямовано 
на закріплення державної інформаційної 
політики, яка передбачає забезпечення 
гарантованого рівня національної безпеки 
в інформаційній сфері, нормального роз-
витку інформаційних технологій і засобів 
захисту інформації, виключення монополізму 
в цій галузі, запобігання розробці інфор-
маційно-деструктивних технологій впливу 
на суспільство, захист авторських і суміжних 
прав тощо. Система забезпечення інформа-
ційної безпеки України створюється і розви-
вається відповідно до Конституції України та 
інших нормативно-правових актів, що регу-
люють суспільні відносини в інформаційній  
сфері. Так, Закон України «Про основи націо-
нальної безпеки України» розрізняє дві ключові 
категорії, які зумовлюють зміст і спрямова-
ність державної політики в сфері інформацій-
ної безпеки:

1) загрози національним інтересам і націо-
нальній безпеці України в інформаційній сфері 
(ст. 7), до яких належать:

– прояви обмеження свободи слова та 
доступу громадян до інформації;

– поширення засобами масової інформації 
культу насильства, жорстокості, порнографії;

– комп’ютерна злочинність та комп’ютер-
ний тероризм;

– розголошення інформації, яка є держав-
ною і іншою, передбаченою законом, таємни-
цею, а також конфіденційної інформації, яка є 
власністю держави або спрямована на забез-
печення потреб та національних інтересів 
суспільства і держави;

– спроби маніпулювати суспільною свідомі-
стю, зокрема, шляхом поширення недостовір-
ної, неповної або упередженої інформації;

2) основні напрями державної політики 
з питань національної безпеки в інформаційній 
сфері (ст. 8):

– забезпечення інформаційного суверені-
тету України;

– вдосконалення державного регулю-
вання розвитку інформаційної сфери шляхом 
створення нормативно-правових та еконо-
мічних передумов для розвитку національної 
інформаційної інфраструктури та ресурсів, 
впровадження новітніх технологій у цій сфері, 
наповнення внутрішнього та світового інфор-
маційного простору достовірною інформацією 
про Україну;

– активне залучення засобів масової інфор-
мації до запобігання і протидії корупції, зловжи-
вання службовим становищем, іншим явищам, 
які загрожують національній безпеці України;

– забезпечення неухильного дотримання 
конституційних прав на свободу слова, доступу 
до інформації, недопущення неправомірного 
втручання органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб 
у діяльність засобів масової інформації та 
журналістів, заборони цензури, дискримінації 
в інформаційній сфері і переслідування журна-
лістів за політичні позиції, за виконання про-
фесійних обов’язків, за критику;

– прийняття комплексних заходів щодо 
захисту національного інформаційного 
простору та протидії монополізації інформа-
ційної сфери України [12].

Тому пріоритетами державної політики 
забезпечення інформаційної безпеки України є:

– забезпечення послідовності заходів полі-
тики інформаційної безпеки на основі асиме-
тричних дій проти всіх форм і проявів інформа-
ційної агресії;

– створення інтегрованої системи оцінки 
інформаційних загроз і оперативного реагу-
вання на них;

– протидія інформаційним операціям проти 
України, маніпуляцій суспільною свідомістю 
і поширенню спотвореної інформації, захист 
національних цінностей і зміцнення єдності 
українського суспільства;

– розробка і реалізація скоординованої 
інформаційної політики органів державної 
влади;
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– виявлення суб’єктів українського інфор-
маційного простору, створених для ведення 
інформаційної війни проти України, і неможли-
вість їх підривної діяльності;

– створення і розвиток інститутів,  
що відповідають за інформаційно-психоло-
гічну безпеку;

– вдосконалення професійної підготовки 
в сфері інформаційної безпеки, впровадження 
загальнонаціональних освітніх програм з меді-
акультури із залученням громадянського 
суспільства та бізнесу.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. На основі вищевикладеного ми 
дійшли таких висновків:

1. Суспільні відносини в умовах інформа-
тизації суспільства складаються і змінюються 
надзвичайно швидко. Суспільство повинно 
навчитися адекватно реагувати на ці зміни, 
приводячи суспільні відносини у відповід-
ність з потребами реалій, попереджаючи 
появу небажаних для суспільства процесів. 
Для держави важливо мати сучасну концепцію 
входження в інформаційне суспільство. Вона 
повинна принципово відрізнятися від концеп-
цій попередніх періодів розвитку держави, які 
були орієнтовані передусім на технічне забез-
печення суспільних процесів.

2. Найважливіше завдання для держави 
на законодавчому рівні – створити механізм, 
що дозволяє узгоджувати процес розробки 
законів з прогресом інформаційних технологій. 
Природно, що закони не можуть випереджати 
життя, але важливо, щоб відставання не було 
занадто великим, оскільки на практиці, крім 
інших негативних моментів, це веде до зни-
ження інформаційної безпеки.

3. Інформація набуває статусу одного 
з найважливіших національних ресурсів, що 
визначають економічний, науково-технічний 
і оборонний потенціал країни. Під впливом 
інформатизації всі сфери життя суспільства 
отримали нові якості – оперативність, гнучкість 
і динамічність. В сучасних умовах проблеми 
інформаційного забезпечення у всіх сферах 
діяльності за своєю значущістю та актуаль-
ністю перевершують проблеми подальшої 

інтенсифікації виробництва, які до недавнього 
часу вважалися одними з головних.

4. На рівні особистості інформаційна без-
пека повинна забезпечити захищеність пси-
хіки і свідомості людей від небезпечних 
інформаційних впливів: маніпулювання, дезін-
формування, спонукання до самогубства. 
На рівні суспільства і держави інформаційна 
безпека покликана забезпечити захищеність і, 
як наслідок, стійкість основних сфер життєді-
яльності (економіки, науки, сфери державного 
і військового управління, а також суспільної 
свідомості) від небезпечних, дестабілізуючих і 
деструктивних інформаційних впливів.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Перебуваючи на державній чи 
публічній службі, можна щодня зіштовхува-
тися з порушенням прав людини та грома-
дянина. Фахівці, котрі безпосередньо вико-
нують функції держави, розуміють, як діє та 
чи інша норма права на практиці, розуміють, 

які проблеми та які правові колізії виника-
ють при застосуванні тієї чи іншої правової 
норми. Так, вивчаючи й аналізуючи трудове 
законодавство України, мимоволі доходиш 
висновку, що наймані та самозайняті праців-
ники потребують більшого захисту своїх тру-
дових прав із боку держави.
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У статті проаналізовано становлення 
трудового законодавства сучасної України, 
досліджено наукові праці вітчизняних і закор-
донних учених, які займалися вивченням тру-
дового договору. Висвітлено, як змінювалися 
підходи до захисту працівників у XX та XXI 
ст., визначено основні нормативно-правові 
акти, що регулюють трудову діяльність в 
Україні. Вивчено стан захищеності IT-спеціа-
лістів із боку держави, їхні права та гарантії 
захисту, визначено причини відтоку пра-
цездатного населення України за кордон і 
запропоновано шлях виходу з економічної 
кризи. З’ясовано, що, перебуваючи на дер-
жавній чи публічній службі, можна щодня 
зіштовхуватися з порушенням прав людини 
та громадянина. Фахівці, котрі безпосеред-
ньо виконують функції держави, розуміють, 
як діє та чи інша норма права на практиці, 
розуміють, які проблеми та які правові колі-
зії виникають при застосуванні тієї чи іншої 
правової норми. Так, вивчаючи й аналізуючи 
трудове законодавство України, мимоволі 
доходиш висновку, що наймані та самоза-
йняті працівники потребують більшого 
захисту своїх трудових прав із боку дер-
жави. Запорукою економічного зростання 
України має стати захист інтересів найма-
них працівників, а не лобіювання інтересів 
великого бізнесу та іноземних корпорацій. 
Відтік трудового населення України за кор-
дон вже сьогодні став відчутним, що може 
привести до економічного занепаду. Саме 
тому важливо говорити про цю проблему з 
метою недопущення подальшого сповзання 
України в економічну прірву. Крім того, 
перейняття зарубіжного досвіду не завжди 
призводить до вирішення певної проблеми, 
оскільки в Україні досить розвинуте власне 
законодавство, але правова система Укра-
їни перебуває у постійному реформуванні, а 
запроваджені реформи потребують деякого 
часу, аби можна було побачити результат 
їх впровадження. Не дочекавшись певних 
результатів впроваджених змін, ми почина-
ємо реформування з нового аркуша тієї чи 
іншої галузі права або певної соціальної, еко-
номічної та іншої сфери.
Ключові слова: розвиток трудового права 
України, трудовий договір, самозайнятість 
населення, IT-технології, відтік працездат-
ного населення, економічне зростання.

The article analyzes the formation of labor legis-
lation of modern Ukraine, investigates the scien-
tific works of domestic and foreign scientists who 
have studied the employment contract. In addi-
tion, the article describes how the approaches to 

the protection of workers in the XX and XXI cen-
turies changed, defines the main regulatory legal 
acts that regulate Ukraine, studies the state of IT 
specialists’ rights protection by the state, identi-
fies the reasons for the outflow of able-bodied 
population of Ukraine and proposes a way out of 
the economic crisis.
When you are in public or public service, you 
are confronted daily with human rights and citi-
zens’ violations and protection of human rights. 
Specialists who directly perform the functions 
of the state understand how a particular rule of 
law should be used. They also understand what 
problems and what legal conflicts arise when 
applying one or another legal rule. Thus, by 
studying and analyzing Ukraine’s labor legisla-
tion, a conclusion appears: salaried and self-em-
ployed workers need greater protection of their 
labor rights by the state.
The key to Ukraine’s economic growth should 
be protecting the interests of employees, not 
lobbying the interests of big business and foreign 
corporations. The outflow of the working popula-
tion of Ukraine has already been felt today, which 
can lead to economic downturn. That is why it is 
important to talk about this problem in order to 
prevent Ukraine from slipping into the economic 
abyss.
In the years of independence, the professions of 
lawyers, economists and sales managers has 
become quite prestigious. However, this has led 
to the oversaturation of the labor market by such 
professionals which has also led to the workers’ 
professions have lost their popularity due to low 
wages and poor social protection. Due to the 
delay in the adoption of the new Labor Code 
of Ukraine, we are losing our labor potential, so 
the Labor Code should be adopted as soon as 
possible and should first and foremost focus on 
protecting employed and self-employed workers.
In addition, the adoption of foreign experience 
does not always lead to the solution of a cer-
tain problem, since Ukraine has well-developed 
legislation, but Ukraine’s legal system is in con-
stant reform, and the reforms that have been 
introduced will take some time to see the result 
of their implementation. Without waiting for some 
of the results of the changes introduced, we start 
reforming from a new page in a particular field 
of law, or a certain social, economic and other 
sphere. Therefore, we do not need to implement 
all know-hows taken from the experience of oth-
ers, because without their analysis and forecast-
ing, it is unknown how they will work in practice.
Key words: development of labor law of Ukraine, 
employment contract, self-employment of the 
population, IT technologies, outflow of able-bod-
ied population, economic growth.
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  ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Запорукою економічного зростання України 
має стати захист інтересів найманих працівни-
ків, а не лобіювання інтересів великого бізнесу 
та іноземних корпорацій. Відтік трудового 
населення України за кордон вже сьогодні став 
відчутним, що може привести до економічного 
занепаду. Саме тому важливо говорити про цю 
проблему з метою недопущення подальшого 
сповзання України в економічну прірву.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченням, аналізом і проблематикою 
укладання трудового договору займалися 
К.П. Побєдоносцев, Х. Данкварт, Ф. Лотмар, 
О.С. Пашков, Є.Б. Хохлов, В.І. Миронов, 
І.С. Войтинський, котрі визначили природу 
трудового договору та можливість захи-
стити працю найманого працівника шляхом 
надання гарантій оплати праці та його соціаль-
ного захисту. Сучасні ж дослідники, зокрема 
О.В. Музиченко-Козловська та Л.П. Гук, 
займалися дослідженням зайнятості насе-
лення за сучасних умов ринкової економіки й 
економічного зростання за рахунок розвитку 
IT-технологій в Україні.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В Україні щодня з різ-
них джерел інформації ми чуємо про реформи, 
про те, як буде чудово жити, коли запровад-
жені ноу-хау запрацюють. Ми постійно пере-
ймаємо зарубіжний досвід і намагаємося 
інтегрувати його в нашу правову систему. Так, 
уже майже десять років приймається новий 
Трудовий кодекс України, однак норми, які 
намагаються закріпити у ньому на законодав-
чому рівні, викликають занепокоєння, оскільки 
прості працівники можуть стати беззахисними 
у разі порушення їхніх прав, це стосується 
як оплати праці висококваліфікованих спеціа-
лістів, зокрема в IT-сфері, так і порушення прав 
працівників, робота яких не потребує високої 
кваліфікації. За роки незалежності у нас стали 
престижними професії юристів, економістів і 
менеджерів із продажу товарів. Однак це при-
звело до перенасичення ринку праці такими 
фахівцями. Робітничі професії втратили свою 
популярність у зв’язку з низьким рівнем заро-
бітної плати та мізерним соціальним захи-
стом. Через зволікання у прийнятті нового 
Трудового кодексу України ми втрачаємо свій 
трудовий потенціал, тому його слід прийняти 
якнайшвидше і приділити увагу захисту най-
маних і самозайнятих працівників.

Крім того, перейняття зарубіжного досвіду 
не завжди призводить до вирішення певної 
проблеми, оскільки в Україні досить розвинуте 
власне законодавство, але правова система 
України перебуває у постійному реформу-
ванні, а запроваджені реформи потребу-

ють деякого часу, аби можна було побачити 
результат їх впровадження. Не дочекавшись 
певних результатів впроваджених змін, ми 
починаємо реформування з нового аркуша 
тієї чи іншої галузі права або певної соціальної, 
економічної та іншої сфери. Тому не потрібно 
всі безпосередньо ноу-хау, взяті з досвіду 
інших країн, впроваджувати у нас, без їх ана-
лізу та прогнозування.

Метою статті є висвітлення проблем 
привернення уваги законодавців для виходу 
України з економічної кризи та стабільного 
розвитку нашої держави шляхом прове-
дення аналізу становлення трудового права 
в Україні, де показано, як розвивалася наука та 
трудове законодавство. Задля цього висвіт-
лено основні проблеми, які існують сьогодні, 
та запропоновано шляхи їх вирішення, одним 
із етапів якого стане прийняття норматив-
но-правової бази, що дасть можливість збе-
регти наших громадян на теренах власної дер-
жави та створювати нові робочі місця. Крім 
того, у статті наведено приклад успішного еко-
номічного зростання США за рахунок наших 
IT-спеціалістів, показано, яким чином Польща 
вирішила проблему своєї трудової міграції.

Виклад основного матеріалу. Аби розі-
братися, яким чином відбувався розвиток і 
становлення трудового договору, необхідно 
згадати слова К.П. Побєдоносцева, котрий 
зазначив, що першим про договори про працю 
писав німецький вчений Х. Данкварт у двох 
журнальних статтях, опублікованих у 1874 
та 1875 рр. [1]. У позитивному праві поняття 
«трудовий договір» не було, і вважалося, 
що юридичним фундаментом усіх договорів 
про працю були три основні типи договору, які 
прийшли у зміненому виді з римського права: 
особистий найм, підряд і доручення.

Хотілося б зазначити, що деякі вчені підтри-
мали думку Ф. Лотмара, котрий проголосив 
необхідність «єдиного розуміння праці». Він 
всебічно обґрунтував поняття трудового дого-
вору. Вчений нарахував 18 видів договорів, що 
були різновидом єдиного договору про працю, 
докладно розглянув їх умови і передусім строк, 
форму, оплату та ін. Ф. Лотмар виділив два 
основні елементи трудового договору: обі-
цянку роботи та винагороду. Трудовий дого-
вір був визначений як двосторонній обов’я-
зок, договір про виконання однією стороною 
роботи й іншою стороною – надання винаго-
роди за неї. Сторонами договору визначалися 
«роботодавець» і «роботоотримувач».

Отже, однією з головних заслуг Ф. Лотмара 
було обґрунтування широкої концепції трудо-
вого договору, якою охоплювалися будь-які 
договори про працю, якщо інше прямо не було 
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передбачено правовими нормами. Іншими 
словами, ці договори про працю, що об’єдну-
валися загальними ознаками, виокремлюва-
лися в особливу групу договорів, природа яких 
відрізнялася від класичних цивільно-правових 
договорів (договори підряду і доручення).

У період становлення трудового права 
основна увага в науці приділялася дослі-
дженню трудового договору, що було ціл-
ком обґрунтовано. Тоді термін «договір» 
застосовувався у трудовому законодавстві 
в різних значеннях: трудовий договір, колек-
тивний договір, договір про повну індивіду-
альну матеріальну відповідальність, договір 
про колективну (бригадну, матеріальну від-
повідальність та ін.). Очевидне різноманіття 
видів договорів, угод зумовлює необхідність 
конструювання їхньої узагальненої (родової) 
категорії, вироблення галузевого родового 
поняття, що об’єднує усі види договорів і угод 
у трудовому праві. З цього питання у науці 
склалося дві позиції. Прихильники першої роз-
глядають договори про працю (Ф. Лотмар), 
другої – трудові правочини (О.С. Пашков, 
Є.Б. Хохлов, В.І. Миронов та ін.).

У період становлення радянської України 
договірний характер залучення до праці вва-
жався буржуазним пережитком. У законах 
про працю 1918 р. не визначалося поняття тру-
дового договору. Замість нього законодавець 
встановив три форми застосування праці: 
організоване співробітництво; надання інди-
відуальних особистих послуг; виконання окре-
мої, визначеної роботи, а тема договорів у тру-
довому праві не розвивалася, оскільки такої 
потреби не було.

Сьогодні договір у трудовому праві – це 
угода двох чи більше суб’єктів, спрямована 
на встановлення, зміну або припинення відно-
син, що становлять предмет трудового права. 
У цьому значенні договором буде регіональна, 
галузева, а також усі інші угоди, які оформлю-
ють модифікацію трудового правовідношення, 
наприклад, у зв’язку зі змінами в організації 
виробництва і праці (про переведення, вста-
новлення неповного робочого часу та ін.).

На початку ХХ ст. договір ще не був юри-
дичним фактом – угодою про зміст правовід-
ношення. Він був угодою про згоду виконувати 
роботу у конкретного роботодавця. Л.С. Таль 
писав: «Трудовий договір підкорює працівника 
владі господаря і нерідко обох конкурентів вну-
трішньому порядку господарського підприєм-
ства. Стосовно цього порядку угода має не кон-
ститутивний, а асентивний характер, тобто 
зводиться до простої згоди або підкорення» [2].

І після скасування трудової повинності 
договір у трудовому праві протягом тривалого 

часу не був договором у буквальному значенні. 
Передусім тому, що договір передбачає сво-
боду, про яку не йшлося, тому що, будучи прак-
тично абсолютним роботодавцем, держава 
встановлювала свої правила регулювання тру-
дових відносин. До того ж, зберігався обов’я-
зок працювати. Відсутність приватної власно-
сті виключала підприємництво, тому трудовий 
договір був найбільш підходящою формою, що 
опосередкувала нормальні тоді трудові від-
носини. Мається на увазі, що «за відсутністю 
угоди під поняття трудового договору не підій-
дуть: а) відносини, які виникають із трудової 
повинності й виконання інших публічно-право-
вих повинностей, військової чи судової та ін.».

Окремим позитивним моментом є те, що 
на початку 20-х р. XX ст. українські цивіль-
но-правові угоди не були такими розвине-
ними, як сьогодні, але працівникам було наба-
гато легше захистити свої права, оскільки 
трудові відносини були на дуже високому рівні 
розвитку, що виражалося як на законодавчому 
рівні, так і в галузі науки трудового права. І 
держава була єдиною в особі роботодавця, що 
полегшувало захист прав працюючих при роз-
гляді правопорушень, пов’язаних захистом 
власних прав на підприємствах, установах 
та організаціях. Але неможливо не відзна-
чити негативне ставлення влади Радянського 
Союзу до розвитку відносин, які регулюються 
цивільним правом.

У трудовому законодавстві 1922 р. вперше 
з’явилося легальне визначення трудового 
договору. Згідно із ч. 1 ст. 27 трудовий дого-
вір визначався як угода двох і більше осіб, 
за якою одна сторона (котра наймається) 
надає свою робочу силу іншій стороні (най-
мачу) за винагороду.

Виходячи з цього визначення, 
І.С. Войтинський обґрунтував ознаки тру-
дового договору: несамостійний характер 
праці, що надається у розпорядження най-
мача; надання робочої сили, а не виконання 
певної роботи; оплату за працю, не меншу 
за встановлений мінімум; визначеність трудо-
вої функції із забезпеченням відповідних умов 
праці; умови договору не можуть погіршувати 
становище працівника порівняно з нормами 
КЗпП, колективного договору і правил вну-
трішнього трудового розпорядку; визначе-
ність і закономірність (законність) умов тру-
дового договору [3].

До середини 20-х р. XX ст. стало загаль-
новизнаним твердження про те, що загальні 
засади зобов’язального права, розрахо-
вані на товарно-майновий оборот, не можуть 
застосовуватися до договорів у трудовому 
праві без деяких змін, оскільки «ми маємо 
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справу не з майном, а з особистістю людини, 
яка стоїть поза цивільним оборотом і повинна 
бути захищена у своїх невід’ємних правах» [4].

Підкреслимо, що наприкінці 20-х – 
на початку 30-х рр. XX ст. договірні засади були 
практично витіснені адміністративним регу-
люванням трудових відносин, тож науковий 
інтерес до теорії трудового договору суттєво 
знизився, а більшість публікацій до початку 
50-х рр. мали переважно прикладний і комен-
таторський характер. Деякі дослідники взагалі 
пропонували усунути із законодавства поняття 
трудового договору, а вивчати і досліджувати 
договори у трудовому праві було недоціль-
ним, оскільки перед тогочасними науковцями 
стояли інші цілі, які диктувалися з боку влади. 
З кінця 20-х до початку 50-х рр. XX ст. трудо-
вий договір розглядався виключно як під-
става виникнення трудових відносин, зміст 
яких усіляко визначався централізовано. 
Доктринально трудовий договір визначався 
як основна форма встановлення трудових 
правовідносин у державних підприємствах, 
установах, організаціях, як угода про роботу 
як працівника і службовця. З погляду право-
вого змісту ці формулювання були неповними і 
не вказували на ознаки такого виду договору [5].

На початку 90-х рр. внаслідок економічних 
реформ трудовий договір стає більш віль-
ним. На це насамперед вплинуло скасування 
обов’язку трудитися, яка випливала первісно 
із Закону України «Про зайнятість населення» 
у редакції від 18 квітня 2020 р., а потім легалі-
зована у ст. 43 Конституції України як свобода 
праці [6; 7]. Крім того, розширення сфери 
децентралізованого, договірного регулю-
вання, що стало певною мірою результатом 
впровадження приватної власності, відобра-
зилося і на трудовому договорі. Обсяг імпера-
тивних норм, які виходили від держави, скоро-
тився, деякі з них набули більш м’якої форми 
(«не може перевищувати...», «не менш...», «за 
угодою сторін...» і т. ін.). Вирішення деяких 
питань майже цілком відійшло до децентра-
лізованої сфери. Це неминуче потягло роз-
ширення частини договірних умов трудового 
договору. Поступово він трансформувався 
саме у договір із можливістю обговорення змі-
сту, оскільки його укладають юридично вільні 
суб’єкти. За угодою сторін встановлюються 
найважливіші умови: трудова функція, місце 
роботи, умови праці й оплата та ін.

Таким чином, перехід до ринкової економіки 
слугував вивченню та дослідженню трудового 
договору у новому ракурсі, а з ним – і вивченню 
системи договорів у трудовому праві, оскільки 
вчені отримали змогу досліджувати будь-які 
відносини у трудовому праві без обмеження 
з боку державної влади.

У науці та практиці трудового права накопи-
чений достатній матеріал для визначення дого-
вору і його видів. Договір у трудовому праві – 
це угода двох чи більше суб’єктів, спрямована 
на встановлення, зміну або припинення відно-
син, що становлять предмет трудового права. 
У цьому значенні договором буде регіональна, 
галузева, а також усі інші угоди, що оформ-
люють модифікацію трудового правовідно-
шення, наприклад, у зв’язку зі змінами в орга-
нізації виробництва і праці (про переведення,  
встановлення неповного робочого часу та ін.).

Як зазначає Н.Б. Болотіна, на основі  
трудового договору виникають трудові від-
носини, інакше кажучи, не буде трудо-
вого договору – не буде і трудового права. 
Організаційно-правовими формами найманої 
праці є трудовий договір і цивільно-правовий 
договір про працю. Між цими двома формами 
є істотні відмінності [8].

Оскільки трудовий договір є основним 
інститутом у системі трудового права, він 
розглядається також як підстава виникнення 
трудових правовідносин і водночас як форма 
залучення до праці. Трудовий договір широко 
використовується в усіх країнах із ринковою 
економікою для найму робочої сили [9].

Система договорів у трудовому праві 
розвивається разом із вивченням трудо-
вого договору, але трудовий договір входить 
до системи договорів у трудовому праві. 
Ці два терміни є нерозлучними, і вивчення 
одного явища неможливе без дослідження та 
вивчення іншого.

У науці виділяються договори про працю,  
які регулюються нормами трудового законо- 
давства, і договори про працю, що регулю-
ються нормами цивільного законодавства. 
До перших належать усі договори, які уклада-
ються суб’єктами трудового права із приводу 
трудових відносин.

Дослідження теорії договорів у трудовому 
праві не може не відобразитися на його сис-
темі. Вже є достатня кількість норм, котрі 
можна об’єднати в інститут договорів у трудо-
вому праві. У цей інститут можуть бути вклю-
чені норми про поняття договорів у трудо-
вому праві, їхню юридично значиму форму, 
види, умови дійсності, правові наслідки 
визнання недійсними їх окремих умов та ін. І 
багато в чому від представників науки трудо-
вого права, законодавця залежить їх оформ-
лення у вигляді окремої глави (або глав 
нового Трудового кодексу України). Перед 
законодавцем стоїть завдання системно вре-
гулювати окремі види договорів у трудовому 
праві: колективний договір, колективні угоди, 
інші види угод між сторонами соціального 
діалогу, трудовий договір та інші угоди між 
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працівником і роботодавцем, які є підставою 
виникнення, зміни та припинення індивідуаль-
них і колективних трудових правовідносин.

Особливістю договорів у трудовому праві є 
те, що вони подекуди спрямовані на виникнення 
складних правовідносин, які опосередку-
ють якщо не усю систему трудових відносин 
у галузі, регіоні, організації (колективні угоди, 
колективні договори), то значну частину таких 
відносин. Тобто договори у трудовому праві 
можна розглядати як складні й елементарні, 
що зачіпають тільки певну однорідну частину 
трудових відносин (зміну роду роботи, місця 
роботи, розміру заробітної плати, зони обслу-
говування, відшкодування шкоди і т. ін.).

Нові тенденції у правовому регулюванні 
праці доводять багатьох юристів до переко-
нання, що неминучою є поява у сфері трудо-
вих відносин гібридних договорів, які регулю-
ватимуться одночасно нормами трудового та 
інших галузей права (цивільного, адміністра-
тивного, сімейного). Висловлюється припу-
щення, що різні норми та інститути трудового 
права матимуть різну сферу дії залежно від 
того, який тип договорів про працю вони регу-
люватимуть.

Потрібно підкреслити, що з погляду права 
немає різниці, чи працює особа за трудо-
вим договором на державному підприєм-
стві, в установі, у колективному господарстві, 
чи у фізичної особи. Всі наймані працівники 
мають однаковий правовий статус, і будь-який 
роботодавець зобов’язаний дотримуватися 
усіх правил і гарантій щодо них, передбачених 
трудовим законодавством.

Кожній людині гарантується право на працю 
ст. 43 Конституції України, тому кожна людина 
може вільно обирати вид діяльності та заклю-
чати той чи інший трудовий договір, що буде 
пов’язаний із роботою, яку людина або грома-
дянин зможе виконувати завдяки своїм фізич-
ним і розумовим здібностям [7].

У трудовому праві виділяють не тільки 
договори про працю, вони є тільки різнови-
дом договорів у трудовому праві. Оскільки 
критерії класифікації договорів у трудовому 
праві дуже різні, і трудове право бере свої 
початки із науки цивільного права, ми бачимо 
певну схожість між трудовим і цивільно-пра-
вовим договорами.

Відносини у трудовому праві не однакові, 
і під час виконання трудової функції праців-
ника виникають дуже різні відносини, які також 
потрібно регулювати різними договорами. 
Такі договори входять до сфери регулювання 
трудового права. Але на практиці види таких 
договорів досліджуються дуже мало, що нега-
тивно позначається на правах працюючих.

У трудовому та цивільному праві виділя-
ється термін «договори про працю», під яким 
розуміються відносини із приводу виконання 
тієї чи іншої роботи, і залежно від того, яким 
правом вони регулюються, такими і будуть від-
носини: цивільно-правовими або трудовими.

Термін «договори про працю» визнаний 
на законодавчому рівні. У ст. 8-1 КЗпП гово-
риться про міжнародні договори про працю, 
а у ст. 9 Кодексу законів про працю (КЗпП) 
міститься норма про недійсність умов дого-
ворів про працю, які погіршують становище 
працівників порівняно із законодавством 
України [10].

У трудовому праві також укладають колек-
тивні трудові договори й угоди. Вони, хоч і 
належать до трудових, більш складні, ніж зви-
чайний трудовий договір, і регулюють відно-
сини не одного конкретного працівника на під-
приємстві, а всіх працівників того чи іншого 
підприємства, галузі регіону, тому вони є 
окремим видом договорів у трудовому праві.

У науково-практичному коментарі 
до законодавства України про працю гово-
риться про такі договори, як про повну індивіду-
альну матеріальну відповідальність, про повну 
колективну (бригадну) матеріальну відпові-
дальність, угоди про встановлення випробу-
вального строку, зміну істотних умов праці, 
про переведення на іншу тимчасову чи постійну 
роботу, про суміщення професій (посад), роз-
ширення зони обслуговування, збільшення 
обсягу виконуваної роботи, про заміщення 
тимчасово відсутнього працівника, про вста-
новлення неповного робочого часу тощо, укла-
дені між власником і працівником [11].

У трудовому праві зустрічається таке 
поняття, як «теорія договору», але воно роз-
роблено у ракурсі трудового права ще дуже 
мало, тому що бере свій початок із цивільного 
права. С.М. Бервено писав про теорію дого-
вору у цивільному праві – про право як сукуп-
ність правових норм, розміщених у Цивільному 
Кодексі України, інших актах цивільного 
законодавства України, які встановлюють 
принципи договірних відносин; правила та 
порядок укладення договору; зміст дого-
вору, тобто права й обов’язки сторін; порядок 
виконання договірних зобов’язань; правові 
наслідки неналежного виконання (невико-
нання) договірних зобов’язань і способи захи-
сту порушених прав сторін договору [12].

Можна зробити ще один поділ догово-
рів у трудовому праві та виділити такі види, 
як складні й елементарні. Причому другий вид 
договору буде вважатися таким, якщо регу-
люватиме лише одне правовідношення: зміну 
роду роботи; місця роботи; розміру заробітної 



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

145

  ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

плати; зони обслуговування; відшкодування 
шкоди та інші відносини із простим складом. 
До складних договорів будуть віднесені такі 
договори, які регулюватимуть усю систему 
трудових відносин у галузі, регіоні, організації 
(колективні угоди, колективні договори) [13].

Британські вчені П. Девіс і М. Фрідленд 
називають чотири головні типи договорів 
про працю.

Перший тип – це трудовий договір для най-
маних працівників традиційного типу. На такий 
договір повинні поширюватися виключно 
норми трудового права.

Другий тип договору – договір «осіб, подіб-
них до працівників». Ці особи особисто вико-
нують роботу для роботодавця і, хоча є юри-
дично незалежними, перебувають від нього 
у сильній економічній залежності. На цей дого-
вір повинні поширюватися як трудове, так і 
цивільне право.

Третій тип договору – це договір, що укла-
дається з контрагентами: дрібними бізнес-
менами, котрі мають власне підприємство. 
Ці бізнесмени перебувають від своїх контр- 
агентів в економічній залежності, хоча й 
незначній. На такі договори повинні поши-
рюватися як цивільне, так і незначною мірою 
трудове право.

Четвертий тип договору укладається юри-
дичними та фізичними особами, які є абсо-
лютно незалежними від своїх замовників, 
для котрих вони виконують у нерегулярному 
порядку підрядні роботи. На такі договори 
повинне поширюватися цивільне право, а тру-
дове право – тільки в частині, що стосується 
захисту основоположних прав людини (забо-
рони примусової праці, дискримінації і т. ін.).

Як зазначає О.В. Музиченко-Козловська, 
соціально-економічний розвиток нашої дер-
жави багато в чому залежить від розвитку та 
захищеності з боку законодавця IT-технологій, 
за якими майбутнє нашої крани [14].

Незважаючи на те, що на законодав-
чому рівні в Україні досить чітко та детально 
закріплені права й обов’язки сторін дого-
вору про працю, перехід України на початку 
90-х р. XX ст. до розвинутої ринкової еконо-
міки не забезпечив належного соціального 
захисту та гарантій працівників, діяльність 
яких не прив’язана до певного робочого 
місця. За сучасних умов у сфері високих 
IT-технологій велика кількість громадян нашої 
держави виконують свою роботу, не виходячи 
з дому, або виконують її у зручному для них 
місці й у зручний час [15].

Зазначене не повною мірою укладається 
у розумінні роботодавця як належне виконання 
своїх трудових обов’язків найманим працівни-

ком і відповідно отримання гідної оплати своєї 
праці. Це пов’язано з тим, що у великої кіль-
кості роботодавців ще залишилося так зване 
радянське розуміння зайнятості свого пра-
цівника, тобто постійне знаходження на робо-
чому місці у визначений час, часто і в неробочі 
та святкові дні (це притаманне приватному 
сектору економіки).

Що ж відбувається на практиці? Україна 
здебільшого є експортером сировини (зерна, 
металу та інших видів продукції), а не вироб-
ником готового товару, тобто в Україні відсутні 
умови, які б дозволяли виготовляти якісну 
продукцію та експортувати її за кордон. І це 
продукція не лише матеріального характеру, 
а й інтелектуального.

Хотілося б акцентувати увагу на сферах 
IT-технологій, оскільки велика кількість наших 
громадян, котрі отримали відповідну освіту 
в Україні, але не змогли зайняти себе у нашій 
державі, вирушили за кордон у пошуках кра-
щих умов і гарантій праці. Тобто наші грома-
дяни становлять велику кількість зайнятого 
населення інших держав, таких як США, де 
наші IT-спеціалісти працюють у «Кремнієвій 
долині» та розробляють програмне забезпе-
чення для різних операційних систем, те саме 
стосується й інженерів, котрі можуть викону-
вати таку роботу, не перебуваючи на своєму 
робочому місці, й отримувати гідну винагороду 
за свою працю, бути соціально захищеними і 
не турбуватися про свій пенсійний і страховий 
стаж, а також не хвилюватися, що у разі хво-
роби роботодавець кине їх напризволяще.

На відміну від Сполучених Штатів Америки, 
Україна як держава не гарантує відповідного 
захисту своїх громадян. Ми готові купувати 
готовий дорогий продукт інтелектуальної 
праці, створений нашими громадянами за кор-
доном, незважаючи на те, що ми самі можемо 
його створити та продавати його, конкуруючи 
на світовому ринку з лідерами.

Так, в Україні навіть ті, хто виконує певну 
роботу у сфері IT-технологій, виконує її одно-
разово за певну винагороду на непостійній 
основі, що не гарантує відповідного матері-
ального та соціального захисту населення, 
незважаючи на той факт, що у нашій державі є 
можливість підготовки кадрів високого рівня. 
Відсутність запиту на професіоналів у галузях 
інженерії, машинобудування та навіть лікарів 
і вчителів уже призвела до втрати великого 
прошарку працездатного населення та відтоку 
його закордон.

Не дивно, що і на законодавчому рівні 
не закріплені гарантії соціального та трудо-
вого захисту самозайнятого населення, яке 
працює віддалено від свого робочого місця.
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Тобто сьогодні, як не прикро це звучить, 
Україна перебуває на шляху втрати свого 
трудового потенціалу, з такою проблемою 
зіштовхнулася і Польща у 2004 р., коли від-
бувся її вступ до Європейського Союзу. Із від-
криттям кордонів громадяни Польщі покинули 
межі своєї країни та виїхали до країн-членів 
ЄС, де оплата праці була більшою, ніж у їхній 
державі. Втрату працездатної частини насе-
лення Польщі було вирішено за рахунок заро-
бітчан із України.

Таким чином, нині Україна стала експорте-
ром сировини та спеціалістів, яких ми ризи-
куємо втратити назавжди, до інших країн.  
У стратегії Національного розвитку України уже 
сьогодні має бути розроблено план, за допо-
могою якого ми зможемо вийти з економічної 
кризи та створити умови для конкурування 
на ринку зі світовими лідерами.

Висновки. Одним зі способів підняття еко-
номіки держави може бути розробка та ство-
рення технологій, що є вершиною економіч-
ного розвитку, тож у нас є всі шанси зайняти 
відповідну нішу на світовому ринку. Сьогодні 
це можливо зробити лише за сприяння та 
підтримки держави шляхом побудови від-
повідної законодавчої бази, за допомогою 
якої будуть створені та гарантовані високі  
заробітні плати IT-фахівцям, забезпечено 
їхній соціальний захист і гарантії високого 
рівня життя.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. За умов глобалізації процесів світо-
вого розвитку, міжнародних політичних та еко-
номічних відносин, які формують нові загрози 
та ризики для розвитку особистості, суспіль-
ства та держави, Україна як гарант добро-
буту національного розвитку нині переходить 

до нової державної політики у сфері національ-
ної транспортної безпеки. Реалізація визначе-
ної державної системи правових, економічних, 
організаційних та інших заходів у сфері тран-
спортного комплексу є однією з обов’язкових 
умов забезпечення національних інтересів і 
національної безпеки.
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Сучасний етап розвитку українського 
суспільства характеризується зростаючою 
роллю транспортної сфери. Вона є його 
системоутворюючим чинником та активно 
впливає на стан економічної, політичної, 
оборонної та інших складових частин без-
пеки України. Від забезпечення транспорт-
ної безпеки залежить національна безпека 
України, яка зростає в ході технічного про-
гресу.
Питанням забезпечення транспортної без-
пеки в Україні поки що приділяється недо-
статньо уваги. Зокрема, поки що не при-
йняті основні нормативні документи в цій 
сфері: стратегія та концепція транспорт-
ної безпеки, закон про транспортну безпеку, 
а заходи, що вживаються, зазвичай відрізня-
ються невисокою ефективністю. Водночас 
забезпечення належного рівня транспортної 
безпеки є одним з основних завдань сучасної 
держави. Це підтверджується увагою, яка 
приділяється сьогодні у розвинених країнах 
світу питанням безпеки, зокрема тран-
спортної, а також зумовлено величезним 
значенням транспорту для будь-якої сучас-
ної країни.
Визначено фактори забезпечення тран-
спортної безпеки, основні загрози на 
транспорті. Коротко розглянуто склад 
транспортного комплексу держави й орі-
єнтовний перелік об’єктів транспорту, що 
підлягають охороні.
Наведено основні причини низького рівня 
транспортної безпеки в Україні та спектр 
загроз транспортній безпеці.
Транспортна безпека насамперед проявля-
ється у задоволенні транспортних потреб 
держави, її економіки, оборонного комплексу 
для стійкого та гармонійного розвитку 
суспільства, захисту його національних 
інтересів.
Нинішня система державного управління 
безпекою на транспорті потребує вдоско-
налення. Відсутній єдиний орган управління 
транспортною безпекою держави, саме 
тому відсутня єдина загальна координація 
дій суб’єктів забезпечення транспортної 
безпеки України. Необхідне вдосконалення 
взаємодії всіх органів виконавчої влади та 
відповідних силових структур, які відповіда-
ють і беруть участь у забезпеченні тран-
спортної безпеки. Відповідно до завдань і 
функціональних обов’язків правоохоронних 
органів, спецслужб і контролюючих служб 
повинні бути більш чітко визначені на зако-
нодавчому рівні їх роль, місце та відповідаль-
ність як учасників процесу забезпечення 
транспортної безпеки.

Ключові слова: транспорт, європейська 
інтеграція, захищеність, загрози, тран-
спортна безпека, національна безпека.

The current stage of development of Ukrainian 
society is characterized by the growing role 
of the transport sector. It is its system-forming 
factor and actively influences the state of eco-
nomic, political, defense and other components 
of Ukraine’s security. The national security of 
Ukraine, which is growing in the course of tech-
nical progress, significantly depends on ensuring 
transport safety.
Insufficient attention is paid to the issue of ensur-
ing transport safety in Ukraine so far. In particular, 
the main normative documents in this area have 
not been adopted yet: the strategy and concept 
of transport safety, the law on transport safety. 
And the measures taken, as a rule, differ in low 
efficiency. However, ensuring an adequate level 
of transport safety is one of the main tasks of the 
modern state. This is confirmed by the attention 
paid today in the developed world to security 
issues, including transport, as well as due to the 
great importance of transport for any modern 
country.
Factors for ensuring transport safety, the main 
threats to transport have been identified. The 
composition of the transport complex of the state 
and the approximate list of transport objects 
which are subject to protection are briefly con-
sidered.
The main reasons for the low level of transport 
safety in Ukraine and the range of threats to 
transport safety are presented.
Transport security is primarily manifested in 
meeting the transport needs of the state, its 
economy, defense complex for sustainable and 
harmonious development of society, protection of 
its national interests.
The current system of public transport safety 
management needs to be improved. There is no 
single body for managing the transport safety of 
the state, which is why there is no single general 
coordination of actions of the subjects of transport 
safety of Ukraine. It is necessary to improve the 
interaction of all executive bodies and relevant 
law enforcement agencies that are responsible 
for and involved in ensuring transport safety. In 
accordance with the tasks and functional respon-
sibilities, law enforcement agencies, special ser-
vices and control services should be more clearly 
defined at the legislative level their role, place 
and responsibility as participants in the process 
of ensuring transport safety.
Key words: transport, European integration, 
security, threats, transport security, national 
security.



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

148 Випуск 17. 2020

Черговий етап науково-технічного про-
гресу, яким переймається світ, технологічна 
революція, інновації показують усі сторони 
суспільного розвитку. Змінюється спосіб мис-
лення мільйонів людей. Процеси глобалізації 
торкаються дедалі більшої кількості сфер люд-
ської діяльності. Все це значним чином впли-
ває на зміст державної політики у сфері забез-
печення транспортної безпеки, програми її 
реалізації, на формування та приведення в дію 
механізмів її виконання.

Сучасний етап розвитку українського 
суспільства характеризується зростанням 
ролі транспортної сфери. Вона є його систе-
моутворюючим чинником та активно впливає 
на стан економічної, політичної, оборонної 
та інших складових частин безпеки України. 
Від забезпечення транспортної безпеки сут-
тєвим чином залежить національна безпека 
України, яка зростає в ході технічного про-
гресу. Безпека транспортного процесу сьо-
годні доповнюється вимогою забезпечення 
антитерористичної безпеки на транспорті.

Питанням забезпечення транспортної без-
пеки в Україні поки що приділяється недостат-
ньо уваги. Зокрема, поки що не прийняті 
основні нормативні документи в цій сфері: 
стратегія та концепція транспортної без-
пеки, закон про транспортну безпеку. Заходи, 
які вживаються, зазвичай відрізняються 
невисокою ефективністю. Водночас забезпе-
чення належного рівня транспортної безпеки є 
одним з основних завдань сучасної держави. 
Це підтверджується увагою, що приділяється 
сьогодні у розвинених країнах світу питан-
ням безпеки, зокрема транспортної, а також 
зумовлено величезним значенням транспорту 
для будь-якої сучасної країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми, які стосуються транспортної без-
пеки, обліку на транспорті пріоритетних інтере-
сів забезпечення національної безпеки, тран-
спортної стратегії в морському, повітряному та 
наземному просторі, розглядалися у роботах 
М.К. Бандмана, А.В. Володіна, С.С. Гончаренко, 
К.Є. Каратаєвої, А.В. Ковтунова, В.А. Корзуна, 
А.Ф. Котляренко, П.В. Куренкова, В.А. Ламіна, 
Р.Г. Леонтьєва, А.Г. Мартинова, В.Ю. Малова, 
О.В. Соколової, В.А. Хмеля.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Хоча окремі питання, 
яким присвячено нашу роботу, розглянуті 
у працях вищезазначених та інших авторів, 
окремі аспекти цієї сфери потребують подаль-
шого обговорення та вдосконалення.

Саме тому мета статті полягає у корот-
кому розгляді факторів забезпечення тран-
спортної безпеки, основних загроз на тран-

спорті, основного спектру загроз транспортній 
безпеці, основних причин низького рівня тран-
спортної безпеки в Україні. Доведено, що 
державне управління безпекою на транспорті 
потребує вдосконалення, і з урахуванням вище-
зазначеного зроблено відповідні висновки.

Виклад основного матеріалу. Надійне 
забезпечення транспортної безпеки стало 
сьогодні для багатьох країн світу, в тому 
числі і для України, одним із найактуальніших 
завдань, що зумовлено низкою факторів:

 – безпрецедентною ескалацією тероризму 
і диверсій на транспорті, застосуванням із боку 
структур внутрішньодержавного і міжнарод-
ного тероризму нових, особливо небезпечних 
способів здійснення диверсійних актів (масо-
вим використанням терористів-смертників і 
транспортних засобів як знарядь диверсії);

 – активізацією національних і транснаціо-
нальних форм організованої злочинності, що 
спеціалізуються на незаконних зовнішньоеко-
номічних операціях, контрабанді, нелегальній 
міграції та використовують транспортні артерії 
у своїх злочинних цілях;

 – тісним переплетенням тероризму з між-
народним наркобізнесом – головним його 
фінансовим джерелом. Діяльність щодо під-
вищення рівня транспортної безпеки аку-
мулює в собі не тільки протидію незаконному 
обігу наркотиків, а й припинення контрабанди 
зброї, боєприпасів, вибухових речовин, засо-
бів здійснення диверсійних актів;

 – безперервним зростанням інших форм 
неправомірного втручання у функціонування 
транспортного комплексу (блокування тран-
спортних шляхів, транспортних засобів, розкра-
дання і хуліганства на транспорті тощо), що при-
зводить до аварій і дестабілізації його роботи.

Зростання на транспорті числа аварій 
та інших надзвичайних ситуацій зумовлене 
не тільки порушенням правил експлуатації 
технічних систем, але і фізичним станом самих 
цих систем, високим ступенем зносу та їхньою 
технічною недосконалістю.

Щоб мати уявлення про ймовірні масштаби, 
загрози транспортній безпеці України, коротко 
розглянемо склад транспортного комплексу 
держави й основні загрози на транспорті.

Транспортний комплекс включає в себе 
транспортну інфраструктуру в повному обсязі: 
всі види транспортних засобів, включаючи під-
земний, а також трубопроводи, всі види доріг і 
шляхів, мости та тунелі, контактні лінії, всі види 
станцій і вокзалів, стоянки автотранспортних 
засобів, суден, всі види морських і річкових 
портів і портових засобів, гідротехнічні спо-
руди, аеродроми, аеропорти, об’єкти системи 
зв’язку, навігації та управління рухом тран-
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спортних засобів, а також всі інші об’єкти, які 
забезпечують функціонування транспортного 
комплексу: будови, пристрої й устаткування.

Основні загрози на транспорті наведені 
на рис. 1.

Масштабний спектр різних причин при-
родного, технічного і соціального характеру 
зумовлює наявність широкого діапазону вну-
трішніх і зовнішніх загроз, які ослаблюють 
транспортну безпеку країни.

Серйозні прорахунки, допущені на етапі 
проведення економічних реформ, посла-
блення системи державного регулювання і 
контролю, проникнення кримінальних струк-
тур до сфери управління бізнесом сприяють 
формуванню спектру загроз транспортній 
безпеці в економічній сфері. До них належать:

 – недостатня ефективність системи дер-
жавного регулювання відносин у сфері тран-
спорту, наявність структурних диспропорцій, 
перешкод встановленню ринкових відносин;

 – проблеми ресурсної, фінансової та тех-
нологічної залежності національного тран-
спорту від інших країн, відставання України 
від провідних країн за рівнем інформатизації 
сфери транспорту;

 – недостатнє фінансування заходів щодо 
забезпечення транспортної безпеки України;

 – зниження рівня підготовки висококва-
ліфікованих наукових та інженерно-техніч-
них кадрів, нестача кваліфікованих фахівців 
у галузі забезпечення безпеки транспорту та ін.

За діапазоном і рівнем можливих загроз 
транспортна інфраструктура належить 
до числа найбільш критичних з об’єктів, що 
зумовлено:

 – зростанням транспортних перевезень 
небезпечних вантажів (нафти, хімічно небез-
печних речовин, радіаційних матеріалів, від-
ходів атомної промисловості до місця похо-
вання);

 – високим ступенем зношеності й аварій-
ності об’єктів транспортного комплексу;

 – зростанням інтенсивності руху тран-
спорту в міру розвитку економіки країни, нала-
годження роботи міжнародних транспортних 
коридорів;

 – зростанням дорожньо-транспортної ава-
рійності, що є однією з найсерйозніших соці-
ально-економічних проблем;

 – фактом вдосконалення методів і способів 
протиправної діяльності злочинних форму-
вань, насамперед терористичних організацій, 
щодо транспортного комплексу, посиленням 
небезпечної тенденції до об’єднання і коорди-
нації їхньої діяльності на внутрішньодержав-
ному і на міждержавному рівнях.

З урахуванням багаторівневого визна-
чення національної безпеки держави тран-
спортну безпеку України необхідно розгля-
дати не в аспекті захищеності транспорту 
(галузевий підхід), а з позиції геополітичного 
підходу забезпечення державних інтересів. 
Відповідно, транспортна безпека – це стан 

Рис. 1. Основні загрози на транспорті
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захищеності об’єктів транспортної інфра-
структури, що дозволяє забезпечувати націо-
нальну безпеку і національні інтереси в галузі 
транспортної діяльності та її стійкості, здат-
ність запобігати нанесенню шкоди здоров’ю і 
життю людей, збитку майну та навколишньому 
середовищу, мінімізувати загальнонаціональ-
ний економічний збиток при транспортній 
діяльності [1, с. 17].

Транспортна безпека спрямована на досяг-
нення:

 – безпеки для життя, здоров’я пасажирів під 
час здійснення перевезення, а також посадки, 
висадки й очікування транспортного засобу, 
пристосованого для перевезення людей;

 – безпеки перевезення вантажів і багажу, 
включаючи обмеження на переміщення небез-
печних і негабаритних вантажів, спеціалізацію 
транспортних засобів для переміщення таких 
вантажів, розробку окремих маршрутів і вста-
новлення обмежень за графіком використання 
магістралей загального призначення;

 – безпеки експлуатації та функціонування 
транспортних об’єктів і засобів, регламенту-
ючи вимоги до їх стану та проведення комп-
лексу робіт із ремонту й обслуговування, уне-
можливлюючи доступ до небезпечних об’єктів 
(небезпечних через особливості свого функ-
ціонування для оточення, а також порушення 
нормальних умов функціонування яких може 
спричинити аварії або техногенні катастрофи);

 – охорони громадського порядку на тран-
спорті – сукупності установлених і взятих під 
охорону державою (в особі уповноважених 
державних органів, посадових осіб) правил 
поведінки у громадських місцях, на транспорті 
з метою реалізації прав громадян, іноземців, 
осіб без громадянства на безпечне перемі-
щення, внаслідок якого задовольняються їхні 
відповідні інтереси, а також потреби держав-
ного розвитку;

 – безпечного стану дорожніх умов шля-
хом розробки та впровадження органiзацiй-
них, iнженерно-технiчних заходiв, спрямо-
ваних на забезпечення збереження життя i 
майна учасникiв дорожнього руху, приведення 
у належний стан дорiг, вулиць і залiзничних 
переїздiв, усунення причин виникнення місць 
концентрації ДТП, удосконалення організації 
руху транспорту тощо [2, с. 38].

Транспортна безпека насамперед прояв-
ляється у задоволенні транспортних потреб 
держави, її економіки, оборонного комплексу 
для стійкого та гармонійного розвитку суспіль-
ства, захисту його національних інтересів.

Системний характер поняття транспортної 
безпеки визначає необхідність комплексного, 
системного вирішення проблем у цій сфері.

Серед основних причин низького рівня 
транспортної безпеки в Україні можливо виді-
лити:

 – відсутність єдиної політики забезпечення 
транспортної безпеки в державі;

 – недосконалість вітчизняного законодав- 
ства у сфері транспортної безпеки та від-
сутність основних нормативних документів 
для регулювання суспільних відносин у цій 
сфері: закону, концепції, стратегії та програми;

 – неузгодженість і несистемний характер 
заходів і зусиль органів державної влади з під-
вищення рівня транспортної безпеки;

 – низький рівень правосвідомості та дисци-
пліни працівників і користувачів сфери тран-
спорту;

 – незадовільний технічний стан транспорт-
них засобів, транспортних комунікацій та 
об’єктів, великий обсяг застарілих транспорт-
них засобів і споруд в експлуатації на території 
України;

 – вибухоподібне зростання кількості 
автотранспорту в країні на фоні відставання 
розвитку дорожньої інфраструктури;

 – незадовільне фінансування заходів із під-
вищення рівня транспортної безпеки;

 – низький рівень підготовки осіб, які впли-
вають на стан транспортної безпеки, зокрема 
державних службовців у цій сфері, водіїв тран-
спортних засобів та інших працівників тран-
спортної сфери тощо [3, с. 89–90].

Аналіз системи й компетенції суб’єктів 
управління транспортним комплексом України 
засвідчує, що нинішня система державного 
управління безпекою на транспорті потребує 
вдосконалення. Відсутній єдиний орган управ-
ління транспортною безпекою держави, саме 
тому відсутня єдина загальна координація 
дій суб’єктів забезпечення транспортної без-
пеки України. Необхідне вдосконалення вза-
ємодії всіх органів виконавчої влади та сило-
вих структур, які відповідають і беруть участь 
у забезпеченні транспортної безпеки. Згідно із 
завданнями та функціональними обов’язками 
правоохоронних органів, спецслужб і контро-
люючих служб повинні бути більш чітко визна-
чені на законодавчому рівні їх роль, місце та 
відповідальність як учасників процесу забез-
печення транспортної безпеки.

Таким чином, з урахуванням вищезазначе-
ного можливо зробити такі основні висновки:

1. Транспортна безпека має велике зна-
чення для національної безпеки держави 
та всіх сторін життєдіяльності українського 
суспільства, особливо за сучасних умов глоба-
лізації, економічної нестабільності держави та 
світової фінансової системи, глобальної еко-
номічної постпандемічної кризи.
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2. Від стану та якості безпечної роботи тран-
спортної системи України залежать не тільки 
перспективи подальшого соціально-еконо-
мічного розвитку, але й можливості держави 
ефективно виконувати такі важливі функції, 
як захист національного суверенітету та без-
пеки держави, забезпечення потреб громадян 
у перевезеннях, створення умов для розвитку 
соціально-економічних умов регіонів України.

3. Транспортна безпека є не лише засо-
бом регулювання транспортного процесу, а й 
передусім інструментом забезпечення інтере-
сів держави, а її системний характер визначає 
необхідність комплексного, системного вирі-
шення проблем, наявних у цій сфері.

4. Нинішня система державного управління 
безпекою на транспорті потребує вдоскона-
лення, забезпечення її належного рівня є 
одним із основних завдань сучасної держави, 
що підтверджується увагою, яка приділяється 
сьогодні у розвинених країнах світу питанням 
транспортної безпеки.

Перспективами подальших розвідок 
у цьому напрямі вважаємо розгляд загроз 
транспортній безпеці України на різних видах 
транспорту із зазначенням ролі державного 
управління в цьому процесі.
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РЕЦЕНЗІЇ

Монографія доцента кафедри держав-
ного управління філософського факультету 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка Зубчика Олега Анатолійо- 
вича «Формування конкурентоспроможності  
держави в перспективі політичного часу 
(державно-управлінські аспекти)» є першим 
комплексним науковим дослідженням конку-
рентоспроможності держави в перспективі 
політичного часу у вітчизняній політичній науці, 
де конкурентоспроможність держави дослі-
джується як аналітичний та політичний інстру-
мент з урахуванням проблеми політичного часу. 

Обрана автором проблема наукового дослі-
дження є, без сумніву, актуальною, оскільки 
сучасна ситуація в Україні характеризується 
складністю та суперечливістю політичних про-
цесів, що неминуче відображаються на резуль-
татах управлінських та економічних відносин, 
на добробуті українського народу, на рейтин-
гах України в дослідженнях ефективності дер-
жавного управління та суспільного розвитку. 

Як наукову новизну варто відзначити комп-
лексне узагальнене дослідження політичної 
та державно-управлінської складової частини 
формування конкурентоспроможності сучас-
ної України, що актуально в умовах євроінте-
граційних процесів України та впливу на укра-
їнську державу процесів глобалізації. 

Політичне визначення конкурентоспромож-
ності дає Лісабонська стратегія, яка фіксує 
мету Європейського Союзу стати найбільш 
конкурентоспроможною та наукоємною еко-
номікою у світі, здатною до сталого еко-

номічного зростання. Автор зазначає, що 
без розвитку адміністративно-управлінських 
можливостей Української держави неможливе 
ефективне її реформування. Значною мірою 
досліджувана тема актуалізується ще й тим, 
що у великій кількості вітчизняних профільних 
досліджень розгляд конкурентоспроможності 
держави здійснюється крізь призму еконо-
міки, але поза увагою залишаються політичні 
та державно-управлінські аспекти.

Питання, які пов’язані з визначенням сут-
ності конкурентоспроможності, політичної 
складової частини її забезпечення, є предме-
том гострих дискусій. Разом із тим у вітчиз-
няній політичній науці відчувається дефіцит 
наукових досліджень, в яких предметом комп-
лексного аналізу розглядалася конкуренто-
спроможність держави Україна в перспективі 
політичного часу. 

Монографія складається зі вступу, чоти-
рьох розділів, післямови та списку літератури. 
Читаючи текст, вже з викладеного в першому 
розділі матеріалу стає зрозумілим: автор-
ський підхід до питання глибокий та ґрун-
товний. Автор сформулював мету, визначив 
завдання, підібрав ефективні інструменти 
дослідження. У тексті дослідження пред-
ставлено аналіз змісту понять «конкуренція», 
«конкурентоспроможність», «конкурентоспро-
можність держави», «державне управління 
конкурентоспроможністю», «формування 
конкурентоспроможності держави в перспек-
тиві політичного часу», запропоновано власну 
інтерпретацію визначення поняття «конкурен-

1  Зубчик О.А. Формування конкурентоспроможності держави у перспективі політичного часу (державно-управлінські аспекти) : монографія. Київ 
: ТОВ «Поліграф плюс», 2019. 408 с.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЗУБЧИКА ОЛЕГА АНАТОЛІЙОВИЧА 
«ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ  
В ПЕРСПЕКТИВІ ПОЛІТИЧНОГО ЧАСУ  
(ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ)»1
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тоспроможність держави» та обґрунтовано, що 
ключове значення для формування конкурен-
тоспроможності держави в перспективі полі-
тичного часу має процес створення, розвитку й 
утримання конкурентних переваг саме як сукуп-
ності політичних, державно-управлінських, 
економічних, соціальних, культурних чинників. 

Автором доведено, що особливостями 
посилення та послаблення конкурентоспро-
можності держави в умовах політичних змін є 
політична конкуренція, узагальнено положення 
про формування конкурентоспроможності 
України в сучасних умовах політичних змін, яке 
відбувається стихійно, доведено, що відсутні 
чіткі цілі державної національної та галузевих 
політик формування конкурентоспроможно-
сті, відсутня політична консолідація в серед-
овищі парламентських політичних партій 
стосовно пріоритетності завдань та інструмен-
тів забезпечення конкурентоспроможності. 

Варто відзначити, що авторське бачення 
способів удосконалення формування конку-
рентоспроможності держави в перспективі 
політичного часу суттєво відрізняє її від робіт, 
присвячених проблемам з’ясування сутності 
економічних аспектів конкурентоспроможно-
сті держави та чинникам, які впливають на її 
забезпечення. Зокрема, автор дає чіткі реко-
мендації, як мінімізувати негативні наслідки та 
зробити максимально корисними позитивні, 
враховуючи політичну та державно-управлін-
ську складові частини цієї проблеми. 

Загалом, після прочитання тексту можна 
зробити висновки, що час від часу автор 
робить певні відступи від основної лінії теми 
параграфів, але, разом із тим це лише підтвер-
джує його бачення потреби не оминути надалі 
суміжні проблеми, які обов’язково мають бути 
досліджені комплексно. 

Розглянувши моделі дослідження конку-
рентоспроможності держави, автор визначив, 
що вони містять як суб’єктивні, так і об’єктивні 

складові частини. Щоб визначити конкуренто-
спроможність держави, слід врахувати низку 
таких факторів, як концептуальні національ-
ний та регіональний аспекти, політична ста-
більність, чинники трансформації суспільства, 
внутрішній економічний потенціал, зовніш-
ньоекономічні зв’язки, державне регулювання 
(ступінь втручання в економіку держави), кре-
дитно-фінансова система, інфраструктура, 
система менеджменту, науково-технічний 
потенціал, людський капітал, трудові ресурси 
та адміністративна ефективність. У цьому 
зв’язку автор наголосив, що слід застосувати 
такий метод, як факторний аналіз, який він 
детально розкрив, судячи з викладеного 
в монографії матеріалу.

На особливу увагу заслуговує обґрунту-
вання положення про об’єктивну необхідність 
прискорення інтеграції України у світове спів-
товариство як провідний політичний фак-
тор підвищення її конкурентоспроможності. 
Водночас є низка питань, пов’язаних з інтегра-
цією щодо конкурентоспроможності окремих 
галузей виробництва. 

У монографії розвинута аргументація пере-
ваг та визначено недоліки вступу України 
до Світової організації торгівлі як політич-
ного інструменту. Проте в цьому параграфі 
не вказано, як саме можна їм протидіяти найе-
фективніше. Також, на нашу думку, поза належ-
ною увагою в монографії залишилися питання 
ролі розвитку комунікативних аспектів полі-
тичного та державного управління. Зрештою, 
ці питання не є основними, тому наведені 
зауваження не применшують ролі проведе-
ного дослідження й можливості рекоменду-
вати монографію Зубчика О. А. «Формування 
конкурентоспроможності держави в перспек-
тиві політичного часу (державно-управлінські 
аспекти)» до прочитання науковій спільноті та 
усім, хто цікавиться проблемами формування 
конкурентоспроможності держави. 
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НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ

Шановні колеги! Питання академічної добро-
чесності є надзвичайно актуальними у наш час. 
Враховуючи великі масиви інформації, що з’явля-
ються у всесвітній мережі, жоден вчений не може 
бути впевненим, що його авторське право захищене. 
Крім того, поширеною є ситуація, коли декілька вче-
них в одній галузі науки користуються однаковими 
джерелами інформації, а в результаті безкоштовні 

програми пошуку плагіату засвідчують стовідсоткові збіги тексту, що може призвести до без-
підставних звинувачень у плагіаті, особливо після перевірки за базою даних авторефератів 
та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дисертаціями не вказує на викори-
стання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, словників тощо), 
а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим є також те, що 
чинне законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно установа 
за профілем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення подіб-
них ситуацій ми пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікаль-
ності наукового тексту за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує 
похибку перевірки до 3%. Переваги такої перевірки порівняно з іншими методами:

– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; 

порівняльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт 
про надану послугу із зазначенням результатів;

– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та досліджен-
нях інших авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізова-
ними науковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів 
саме у наукових дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку 
цього тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;

– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефе-

ратів, дисертацій, доповідей, тез, звітів тощо.

Терміни і вартість перевірки і надання звіту:

Характер наукової роботи Терміни (робочих днів) Вартість

Докторська дисертація 5 – 10 5500 грн

Кандидатська дисертація 3 – 7 3500 грн

Автореферат 1 – 2 500 грн

Стаття  
(обсягом до 12 сторінок)

1 – 2 500 грн

Інші види робіт За домовленістю За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою 
до Причорноморського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі 
листа «Оцінка унікальності тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у фор-
маті MS Word з текстом наукового дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам від-
повідь щодо процедури здійснення експертизи. 

Контактна особа:
Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник 
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою,
дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
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