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СЕКЦІЯ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
WAYS TO IMPROVE PERSONAL ACCOUNTING OF THE PERSONNEL  
OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE AND THE NATIONAL GUARD  
OF UKRAINE

УДК 003.01/09
DOI https://doi.org/10.32843/
pma2663-5240-2021.22.1

Драган Ю.А.
викладач кафедри 
тактико-спеціальної підготовки
Національна академія 
Національної гвардії України

Романюк В.А.
к. техн. наук,
доцент кафедри 
тактико-спеціальної підготовки
Національна академія 
Національної гвардії України

Стародубцев С.О.
к. військ. наук,
доцент кафедри 
тактико-спеціальної підготовки
Національна академія 
Національної гвардії України

Здійснено аналіз підходів до проведення 
обліку особового складу військовослужбовців 
Збройних сил України, Національної гвар-
дії України та інших військових формувань 
командирами (начальниками) та структур-
ними підрозділами частин, на яких покладено 
це завдання.
Ця стаття підготовлена відповідно до 
законів України «Про Національну гвардію 
України», «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу», Указу Президента Укра-
їни від 10 грудня 2008 року № 1153 «Про 
затвердження Положення про проходження 
громадянами України військової служби 
у Збройних силах України». Розкрито роль 
особистих жетонів військовослужбовців під 
час ідентифікації особистості в разі заги-
белі або поранення, можливості своєчас-
ного, швидкого та безпомилкового прове-
дення ідентифікації особистості з метою 
оформлення необхідних процедур. Прове-
дено аналіз обліку особового складу в інших 
країнах світу, можливості контролю за 
особовим складом завдяки різним підходам 
до збереження особистих даних військовос-
лужбовців, ведення їх обліку, щоб в короткі 
строки скористатися інформацією під час 
бойових дій у роки Другої світової війни, їх 
позитивні сторони та недоліки.
Розкрито питання покращання персональ-
ного, номерного обліку особового складу, 
застосування іншого підходу до ведення 
індивідуального обліку особового складу 
під час бойових дій. Запропоновано варіант  
жетона з особистим номером військовос-
лужбовця (ідентифікаційного жетона). 
Також розглянуто питання особистого 
ставлення військовослужбовців до необхід-
ності носити жетони, можливі негативні 
наслідки, роль командирів та начальників у 
забезпеченні отримання соціальної допо-
моги від держави у разі загибелі військовос-
лужбовця під час виконання бойових завдань, 
розуміння значимості цього питання, необ-
хідність більш радикальнішого підходу до 
інформації, яка буде знаходитись на особи-
стому жетоні, що надалі відграватиме клю-

чову роль в ідентифікації військовослужбов-
ців або службовців.
Ключові слова: номерний облік, ідентифіка-
ційний жетон, облік особового складу, іден-
тифікація.

The analysis of approaches to the accounting of 
personnel of the Armed Forces of Ukraine, the 
National Guard of Ukraine and other military for-
mations by commanders (chiefs) and structural 
units of the units entrusted with this task.
This article was prepared in accordance with 
the Laws of Ukraine “On the National Guard 
of Ukraine”, “On Military Duty and Military Ser-
vice”, the Decree of the President of Ukraine of 
December 10, 2008 № 1153 “On Approval of the 
Regulations on Citizens of Ukraine in the Armed 
Forces of Ukraine”. The role of personal tokens 
of servicemen during identification in cases of 
death or injury, the possibility of timely, fast and 
error-free identification in order to complete the 
necessary procedures are revealed. The anal-
ysis of personnel accounting in other countries 
of the world, the possibility of personnel control 
by different approaches to the preservation of 
personal data of servicemen, their accounting, 
in a short time to use information on personnel 
accounting during hostilities during World War II 
by the warring parties, their advantages and dis-
advantages.
The issue of improving personal, numbered per-
sonnel records, application of another approach 
to individual personnel records during hostilities 
is revealed. A variant of a token with a personal 
number of a serviceman (identification token) is 
offered. Also considered is the personal attitude of 
servicemen to the need to wear badges, possible 
negative consequences, the role of commanders 
and chiefs in providing social assistance from 
the state in case of death of a serviceman during 
combat missions, understanding the impor-
tance of this issue. The need for a more radical 
approach to information that will be on a personal 
badge, which in the future will play a key role in 
the identification of servicemen or servicemen.
Key words: number accounting, identification 
token, personnel accounting, identification.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Облік особового складу в Національній 
гвардії України (далі – НГУ) має вестися 
постійно в будь-яких умовах діяльності НГУ, 
своєчасно, достовірно, правильно відображати 
штатну і наявну чисельність особового складу, а 
також кількісні та якісні зміни, що відбуваються 

як загалом щодо особового складу, так і персо-
нально стосовно кожного військовослужбовця, 
резервіста і працівника [5, с. 2–3].

Правильна організація індивідуального 
обліку особового складу дає змогу команди-
рам та начальникам володіти інформацією про 
місцезнаходження та стан особового складу. 
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Особливо це важливо розуміти про загиблих, 
поранених військовослужбовців, які безвісти 
пропали або потрапили в полон. Нині для інди-
відуального обліку військовослужбовця НГУ 
використовуються жетони з особистим номе-
ром (далі – ідентифікаційний жетон), за допо-
могою якого командири та начальники мають 
змогу встановити особистість військовослуж-
бовця [5, с. 26–27].

Досвід ведення бойових дій на сході України 
показує, що не завжди ідентифікаційний 
жетон, який видається військовослужбовцям, 
відіграє свою роль. Він може бути деформо-
ваний потраплянням у нього кулі, уламком від 
снаряду, підданий високому вогняному тиску 
або іншим шляхом, через що інформація на 
ідентифікаційному  жетоні може бути втрачена 
або часткова пошкоджена. На деяких видах 
особистих жетонів у підрозділах НГУ відсутня 
необхідна інформація про військовослужбов-
ців, або зроблені вони в одиничному вигляді. 
Командиру необхідно в такому разі прийняти 
рішення: або особистий жетон залишається 
на тілі військовослужбовця, або він його заби-
рає для ідентифікації особистості. У першому 
та другому випадках існують ризики, внаслі-
док чого дані про військовослужбовця, який 
загинув, можуть бути не встановлені або 
помилково оформлені. У такому разі військо-
вослужбовець може отримати статус безвісти 
зниклого, а його сім’я не отримає від держави 
грошової, соціальної підтримки.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У публікаціях із питань управління кадро-
вими процесами в Збройних силах України 
неодноразово зазначається, що кадрові 
органи ЗС не мають відповідного  аналітич-
ного забезпечення персонального або осо-
бистого обліку [1, с. 15–18]. Питання засто-
сування інформаційних технологій для оцінки 
ефективності функціонування системи кадро-
вого менеджменту ЗСУ розглядалися фахів-
цями Науково-методичного центру кадро-
вої політики Міністерства оборони України 
[8, с. 22–30; 4, с. 25–29]. Проте в цих публі-
каціях лише наголошується на необхідності 
автоматизації кадрових органів без будь-якої 
конкретизації. Нині у ЗСУ є низка автоматизо-
ваних систем, які використовуються в діяль-
ності кадрових органів. Для розроблення 
коректних рекомендацій щодо особистого 
обліку та подальшої автоматизації або більш 
конкретнішого індивідуального контролю та 
діяльності кадрових органів необхідно прове-
сти аналіз стану цього напряму та визначитись 
із подальшими заходами щодо узгодження їх 
до вимог кадрових органів в умовах переходу 
до стандартів НАТО.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не всім військовос-
лужбовцям видають ідентифікаційний жетон. 
Нині їх не мають солдати строкової служби, 
курсанти, вільнонайманий особовий склад, 
який забезпечує виконання бойових завдань, 
військовослужбовці, що знаходяться в резерві 
[5, с. 27]. Історія ведення бойових дій як 
Україною (1941–1945 рр., з 2014 р. по тепе-
рішній час), так і іншими державами, свідчить 
про те, що вказана вище категорія особового 
складу активно бере участь у веденні бойових 
дій. Повний та своєчасний облік усього особо-
вого складу є одним із головних завдань служби.

Метою статті є порівняльний аналіз 
номерного обліку особового складу НГУ, ЗСУ 
з іншими країнами-учасницями блоку НАТО, 
оцінка їх відповідності потребам (вимогам) 
сучасності та порівняння особистого обліку 
армій під час ведення бойових дій.

Виклад основного матеріалу. Мало хто 
замислювався, чому воїн, який віддав життя за 
Батьківщину, залишився невідомим. Ці прога-
лини десятиліттями намагаються ліквідувати 
численні пошукові організації, члени яких по 
крихтах збирають інформацію для ідентифіка-
ції полеглих, аби повернути герою його ім’я.

Два століття тому вперше на шиї військо-
вих з’явилися значки із зазначенням інфор-
мації про власника, його місце служби тощо. 
За їх допомогою поняття «невідомий солдат» 
мало піти в минуле. Здебільшого це допо-
могло, і в арміях тих країн, де за наявністю 
жетонів стежать дуже суворо, це практично 
рідкісний випадок. Що собою являє військо-
вий жетон? Згідно з нормами міжнародного 
права, держава зобов’язана нести фінансову 
відповідальність у разі загибелі військовос-
лужбовця під час виконання ним військових 
обов’язків. При цьому факт смерті має бути 
офіційно підтверджений і задокументований. 
В іншому випадку загиблий солдат або офі-
цер отримують статус зниклого безвісти, що 
знімає з офіційних органів зобов’язання щодо 
виплати матеріальної компенсації його роди-
чам. Крім того, існує і відповідальність іншого 
роду – видати рідним тіло загиблого або вка-
зати місце його поховання, для чого останки 
мають бути точно ідентифіковані.

Цій меті і служить армійський жетон – най-
простіший і надійний ідентифікатор військо-
вослужбовця [6, с. 32–33]. Жетон військовос-
лужбовця, особистий ярлик, собача бирка і 
навіть медальйон смерті – як тільки не нази-
вають його люди, та й самі військові. Втім усі 
ці назви досить чітко визначають його пряме 
призначення – швидко впізнавати убитих і 
поранених в бойових умовах.
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Жетони обов’язкові до носіння в більшості 
армій світу. Форма армійського жетона в різ-
них країнах має різне значення, але, як пра-
вило, особистий знак являє собою металевий 
жетон, що носиться на ланцюжку на шиї, на 
якому записаний особистий ідентифікаційний 
номер військовослужбовця або співробітника 
спецслужб. Залежно від національних регла-
ментуючих документів жетони можуть містити 
також різну додаткову інформацію: відомості 
про приналежність до певного підрозділу, групу 
крові, віросповідання, розмір протигазу тощо.

Вперше військовий жетон згадується в 
Женевській конвенції про поліпшення долі 
поранених і хворих у діючих арміях 1906 року. 
Нині подвійні жетони видають в арміях США, 
Китаю, Великої Британії, Бельгії, Японії та ін. 
Інший варіант, коли солдату видається один 
особистий знак, розділений надпилом або 
наскрізною перфорацією навпіл, а інформа-
ція про особу дублюється на обох половинках 
жетону. У разі потреби одна половинка знаку 
легко відламується для передачі відповідним 
органам, інша залишається на тілі. Такі жетони 
носять у Бундесвері, армії оборони Ізраїлю, 
Данії та збройних силах більшості європей-
ських держав. У деяких країнах інформація 
на половинках такого жетона дещо різниться. 
Зокрема, на частині, що відламується, не вка-
зується група крові військовослужбовця чи 
страховий код.

Ще з давніх часів у різних країнах як під час 
великих, так і під час малих війн виникали про-
блеми в обліку та ідентифікації загиблих осіб. 
У державах світу вони і вирішувалася по-різ-
ному. Вперше прототипи військових жетонів, 
мабуть, з’являються в Стародавній Греції, 
у спартанців. Про це писав історик Діодор 
Сицилійський: Лакедемоняни йшли в бій із 
таким бажанням, що перед боєм писали свої 
імена на невеликих дощечках, які прив’язували 
собі до руки, щоб у разі загибелі про них дізна-
лися їх рідні. Історії відомі випадки, коли іден-
тифікаційні дані бійця записувалися  у вигляді 
татуювання чи шраму на тілі в певному місці. 
Таку мітку носили ще римські легіонери та 
воїни малих княжих дружин (такого собі спец-
назу) у слов’ян. У Київській Русі в цей же період 
кожен воїн носив при собі дві ікони: одна була 
із зображенням покровителя князівства, вої-
ном якого він був, а інша – із зображенням 
святого покровителя імені власника. Таким 
чином, під час відспівування загиблих воїнів 
вимовлялися їх імена і назви князівств.

Щоб уникнути безслідної втрати новобран-
ців та інших військових, із початку XIX сто-
ліття з’являються так звані розпізнавальні 
жетони, які зберігали інформацію про солдата 

на полі бою, допомагали вести облік поране-
них, а також надавати їм першу невідкладну 
медичну допомогу.

Перші особисті знаки з’явилися  в період 
австро-прусської війни 1866 р. Солдатам 
жетони видавалися безплатно, а ось офіцери 
були зобов’язані їх купувати. На відміну від 
солдатських, особисті знаки офіцерів були 
іменними: на них наносили звання і прізвище 
офіцера, а нижче – його військову частину. 
До речі, це нововведення зустріло масове 
неприйняття з боку навіть найбільш дисциплі-
нованих прусських солдатів. Видані ним осо-
бисті знаки вони в масовому порядку просто 
викидали, в кращому разі  забували. Справа 
в тому, що будь-який солдат на війні рано 
чи пізно стає забобонним, особливо щодо 
смерті. Тому вимога командирів обов’яз-
ково носити на собі вісник смерті викликала 
в прусських солдатів забобонний страх того, 
що якраз цей вісник і накличе на них швидку 
загибель. Не дивно, що таке марновірне упе-
редження проти особистих знаків продовжу-
валося в німецькій армії аж до початку Другої 
світової війни. Тільки активна пропаганда офі-
церами Вермахту серед своїх солдатів необ-
хідності постійного носіння особистого знака 
як гарантії отримання пенсії родичами солдата 
в разі його загибелі, зрештою, переламала 
ситуацію, і носіння особистих знаків усіма вій-
ськовослужбовцями в німецькій армії стало 
нормою. Перші німецькі армійські жетони були 
прямокутними, з трохи закругленими краями і 
двома отворами для шнура, а потім вони мали 
форму еліпса, розділеного посередині трьома 
прорізами, щоб бирку можна було легко зла-
мати навпіл у разі загибелі власника. Жетони 
містили таку інформацію: ім’я, номер військо-
вої частини і домашню адресу, що вибивалася 
на обох половинах жетона. Він спочатку виго-
товлявся з цинкового сплаву, а потім з алю-
мінію. Носити особистий знак потрібно було 
на шнурі довжиною 80 см, зав’язаному вуз-
лом і виконаному або в імперських кольорах 
(чорно-біло-червоний), або в кольорах дер-
жав-членів Німецького Союзу.

До кінця Першої світової війни все ж з’я-
вилася тенденція до повернення обмеження 
інформації на знаку, оскільки було очевидним, 
який подарунок розвідці противника робила 
докладна інформація про особу власника та 
про його кар’єру. Окрім того, на особистих зна-
ках стали обов’язково з’являтися літери, що 
позначають групу крові. Нині військові жетони 
в Німеччині виготовляють зі спеціальної лего-
ваної сталі, що має підвищену стійкість до 
механічних пошкоджень, впливу вогню і корозії. 
Замість шнура застосовується металевий лан-
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цюжок. На верхній і нижній половинках знака є 
однакові написи і по два отвори для ланцюжка. 
Поле для написів на лицьовій і зворотній сто-
ронах особистого знака бундесверу поділено 
тонкими продавленими лініями на відповідні 
розділи інформації, пронумеровані набитими 
цифрами: 1, 2, 3, 4 – на лицьовій стороні і 5, 6, 
7, 8, 9, 10 – на зворотній. У розділах набива-
ються національна приналежність (букви GE від 
GERMANY), віросповідання (К для католиків або 
Е для лютеран), група крові і резус-фактор, а 
також основний носій інформації про власника 
особового знака – його особистий ідентифі-
каційний номер (Personenkennziffer), що скла-
дається з 11 цифр і 1 літери. Цей номер скла-
дається з 6 цифр дати народження власника, 
великої літери прізвища та 5 цифр його номера 
в списках Управління особового складу бун-
десверу. Як бачимо, німецька армія, на відміну 
від армій інших країн, і нині зберігає вікову тра-
дицію безіменності своїх особистих знаків.

Військові жетони США. Початок запрова-
дження розпізнавальних жетонів в історії армії 
США має конкретну дату: від 1906 року, коли 
військове відомство США зобов’язало солдатів 
і офіцерів носити жетони круглої форми, роз-
міром приблизно зі срібну п’ятидесятицентову 
монету. На кругляку з алюмінію вибивалися 
ім’я, прізвище, звання, назва підрозділу. Такий 
жетон був схожий на ті, які в обов’язковому 
порядку мали бути на собаках. Тому армійці 
називали його dogtad (собача бирка). Жетон 
видавався в частині і носився на шнурку. Якщо 
військовослужбовець втрачав свій жетон, 
то новий він купував за свої гроші. З 6 липня 
1916 р. жетонів, обов’язкових до носіння, 
стало два. У разі загибелі один жетон знімався 
з шиї американського солдата і передавався 
командиру підрозділу для реєстрації втрати, а 
другий залишався для впізнання до сьогодні. 
15 лютого 1940 р. був введений новий зра-
зок жетонів, які мають той самий вигляд, що 
й сучасні жетони американських військових: 
прямокутну форму з округленими торцями і 
новий спосіб нанесення позначень – за допо-
могою штампувальної машинки. Інформація, 
що міститься на жетонах, займала 5 рядків, де 
розміщувалися ім’я та прізвище, реєстрацій-
ний номер, група крові, прізвище особи, яку 
слід сповістити в разі смерті власника жетона, 
адреса цієї особи, її місто, штат проживання 
і релігія власника жетона. А з 1969 р. замість 
реєстраційного номера стали писати номер 
картки соціального страхування.

Порядок заповнення жетона став таким: пер-
ший рядок – прізвище, другий – ім’я та ініціали, 
третій – номер картки соціального страхування, 
четвертий – група крові та резус-фактор, і п’я-

тий – віросповідання. Вказується лише пози-
тивний резус-фактор (POS). Віросповідання: 
Orthodox, Protestant, Baptist, Catholic, Hebrew 
або NOPREFERENCE (хто не вірить). Переваги 
американських жетонів: простота і технологіч-
ність заповнення, досить великий, легко чита-
ється обсяг інформації. Недоліки: на відміну від 
європейських зразків, традиція носіння двох 
примірників менш практична і може створю-
вати небажаний додатковий шум.

Нині  у США ведуться розробки і вже випу-
щені дослідні партії жетонів із вбудованими 
мікрочіпами, які могли б містити більше відо-
мостей про солдата, ніж сучасні п’ять рядків. 
З початку 90-х років точаться розмови про 
впровадження такого мікрочіпа в один із зубів 
солдата. За статистикою, ця частина тіла в бою 
пошкоджується найрідше. Однак тут виникло 
питання, скільки відомостей про солдата слід 
поміщати в такий чіп і як уникнути потрапляння 
їх до супротивника, наприклад, в разі полону, 
адже за статутом солдат має право повідо-
мити про себе лише звання, прізвище, ім’я та 
особистий номер. Крім того, бурхливу кампа-
нію проти цієї розробки розгорнули американ-
ські поборники прав особистості.

Українські жетони. На теренах Західної 
України особисті жетони з’явились у роки 
Першої світової війни. Їх використовували 
німецька і австро-угорська армії, носили роз-
пізнавальні знаки і січові стрільці. У роки Другої 
світової війни німці не вказували прізвище, 
лише номер, задля безпеки солдата і його 
рідних. Відомості зберігались у центральному 
архіві в Берліні. У сучасній Україні питання вій-
ськових жетонів особливо гостро постало з 
початку російської агресії у 2014 р. та актив-
них бойових дій на сході України. Через хао-
тичну мобілізацію призовників не забезпе-
чували ідентифікаційними медальйонами, 
тому багато бійців, загиблих під час АТО, 
залишаються невідомими. Лише у 2015 р. 
Міністерство оборони України, а в січні 2017 р. 
в НГУ було прийнято рішення про екіпірування 
військовослужбовців засобами особистої 
ідентифікації та їх видозмінення [1, с. 26]. 
У ЗСУ на новому жетоні зазначаються пріз-
вище, ім’я, по батькові військовослужбовця, 
його група крові, резус-фактор і особистий 
номер, присвоєний відповідно до його реє-
страційного номеру, а також назва держави та 
її військового формування, в якому проходить 
військову службу військовослужбовець. У під-
розділах НГУ замість прізвища ім’я, по батькові 
використовується особистий номер військо-
вослужбовця НГУ, який складається з великої 
літери українського алфавіту «Г» та шестизнач-
ного числа (наприклад, Г-123456) [5, с. 26–27].
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Виникає питання: якщо військовослуж-
бовець за свої віросповіданням, або іншими 
переконаннями відмовляється від свого осо-
бистого номера? У такому разі необхідно вра-
ховувати побажання військовослужбовця. На 
ідентифікаційному жетоні замість особистого 
номеру має розміщуватися інформація про 
номер та серію його паспорту. Для того щоб 
викорінити хибне уявлення у військовослуж-
бовців про назву ідентифікаційних жетонів як 
жетона смертника або собачого жетона поса-
довим особам у підрозділі необхідно прово-
дити постійну роз’яснювальну роботу з осо-
бовим складом з обов’язковою залученням 
військових священиків щодо соціальної зна-
чимості носіння та зберігання ідентифікацій-
них жетонів. Вони в разі загибелі дадуть змогу 
ідентифікувати особистість.

Висновки. Порівняльний аналіз розгля-
нутого особистого обліку особового складу 
уможливлює висновок, що сучасна система не 
враховує всіх сучасних проблем для ідентифі-
кації військовослужбовця. Кожен із варіантів 
наведених особистих жетонів має свої пере-
ваги та недоліки.

Для покращення обліку особового складу 
та вирішення цієї проблеми необхідно впрова-
дити ідентифікаційний жетон військовослуж-
бовця, на якому має зберігатися така інфор-
мація: особистий номер військовослужбовця, 
приналежність до роду військ, країни, групи та 
резусу крові. Цю інформацію потрібно дублю-
вати, або військовослужбовець повинен мати 
два жетони. Також необхідно створити авто-
матичну систему обліку особового складу, яка 
буде спроможна вести облік та інтегрувати 

наявну інформацію до єдиного середовища. 
Перевагами такої системи буде отримання 
більш повної та точної інформації про особи-
стість військовослужбовця.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Нині у зв’язку з реформуванням сис-
теми охорони здоров’я України управління 
персоналом у медичній галузі перестало вико-
нувати суто адміністративну функцію, є розу-
міння того, що лише грамотна і своєчасно 
розроблена кадрова політика, яка враховує 

державну стратегію управління кадрами та 
внутрішню стратегію розвитку закладу, дасть 
змогу досягти поставлених цілей будь-якого 
медичного закладу.

Основою забезпечення кадрової політики 
медичного закладу є побудова ефективної 
системи управління кадрами. Відповідно, 
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Удосконалення управління кадровою полі-
тикою медичного закладу в рамках рефор-
мування системи охорони здоров’я Укра-
їни передбачає: проведення кадрового 
планування, яке б включало аналіз посад, 
їх проєктування, відповідно до якого надалі 
будуть проводитись відбір кадрів, підбір та 
призначення; систематичний моніторинг 
та проведення оцінювання ефективності 
роботи персоналу, на підставі чого мож-
ливе здійснення оптимізації структури і 
чисельності кадрів; проведення навчання 
та підвищення кваліфікації персоналу, орга-
нізація і контроль за  безперервним профе-
сійним розвитком, проведення процедур 
щодо атестації кадрів; використання важе-
лів мотивації; забезпечення безпеки праці 
та дотримання охорони праці; організація 
використання інформаційних систем управ-
ління кадровими ресурсами системи охо-
рони здоров’я. Нині саме відсутність єдиної 
стратегії кадрової політики у сфері охорони 
здоров’я є однією з основних проблем ефек-
тивної кадрової політики медичних закладів 
України. У статті розглянуто сутність 
та значення кадрової політики загалом; 
механізм управління кадровою політикою 
в медичних закладах; проведено аналіз 
основних понять персоналу медичних закла-
дів; розглянуто основні проблеми управління 
кадровою політикою в медичних закладах 
у рамках реформування системи охорони 
здоров’я України; запропоновано до викори-
стання перелік індикаторів професійної яко-
сті медичного персоналу;  проаналізовано 
основні вимоги професійного вдосконалення 
медичних кадрів, проведено їх порівняння 
з попередніми та розроблено алгоритм їх 
впровадження в медичному закладі; розгля-
нуто поняття безперервного професійного 
розвитку персоналу; запропоновано шляхи 
використання мотивації праці в медичному 
закладі як один із напрямів управління кадро-
вою політикою. Удосконалення управління 
кадровою політикою медичного закладу 
має на меті забезпечення такого закладу 
необхідними трудовими ресурсами за кіль-
кісними та якісними характеристиками, 
вдосконалення умов праці та створення 
можливостей для професійного розвитку, 
мотивацію персоналу до досягнення висо-
ких результатів у роботі, стимулювання 
до освоєння та використання інновацій-
них методик у лікуванні/діагностуванні, 

що своєю чергою значно підвищить якість 
надання медичних послуг населенню.
Ключові слова: кадрова політика, управ-
ління, медична реформа, якість медичних 
послуг, мотивація, безперервний професій-
ний розвиток.

Improving the staffing of the medical institution 
involves: implementation of personnel planning, 
which includes the analysis and design of posi-
tions, in accordance with which will be organized 
the selection, placement and appointment of 
personnel; systematic monitoring and evalua-
tion of staff performance in order to optimize the 
number and structure of staff; organization and 
carrying out of personnel training, planning and 
understanding of its continuous professional 
development; retraining and certification of per-
sonnel; motivation; ensuring safety and labor 
protection; expanding the implementation and 
use of information systems for human resources 
management of the health care system. One of 
the main problems of effective personnel policy 
of medical institutions in Ukraine today is the lack 
of a unified personnel policy strategy in the field 
of health care. The article considers the essence 
and significance of personnel policy; the mecha-
nism of its management in the field of health care 
is revealed; the concepts and main aspects of 
the staff of medical institutions are analyzed; the 
problems of implementation of personnel policy 
in medical institutions in the conditions of imple-
mentation of medical reform are considered; 
indicators of professional quality of medical staff 
have been developed; the basic requirements of 
professional improvement of medical personnel 
and the algorithm of their introduction in a medi-
cal institution, in particular in the part of continu-
ous professional development are substantiated; 
the possibilities to use work motivation in a med-
ical institution as an element of personnel policy 
management are analyzed. Improving personnel 
policy can provide the medical institution with the 
necessary labor resources in terms of qualitative 
and quantitative characteristics; create appro-
priate working conditions, provide opportunities 
for continuous professional and career growth, 
motivate to high results, promote the mastery of 
innovative medical technologies, which, accord-
ingly, will improve the quality of medical care to 
the population.
Key words: personnel policy, management, 
medical reform, quality of medical services, moti-
vation, continuous professional development
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одним з основних завдань керівника медич-
ного закладу є проведення аналізу його 
ресурсного потенціалу з метою подаль-
шої можливої оптимізації використання. 
Оптимізація передбачає формування опти-
мальної структури і кількості працівників 
з урахуванням рівня їх кваліфікації, укомплек-
тованість штату медичного закладу лікарями 
різної спеціалізації з метою підвищення якості 
надання медичних послуг населенню, пошук 
можливих резервів підвищення кваліфікації 
кадрів, вибір оптимального варіанту органі-
зації робочого процесу, введення ефективної 
системи оплати праці.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Особливості управління кадровою 
політикою в медичних закладах, зокрема 
питання підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації управлінських та медич-
них кадрів, висвітлені в роботах таких науков-
ців: Т.П. Авраменко [2], Л.В. Балабанова [3], 
М.М. Білинська [4; 5], В.Я. Брич [6], Н.О. Васюк 
[5], М.Д. Виноградський [7], Д.В. Карамишев 
[10], В.М. Гриньова [8], О.А. Грішнова [9], 
В.М. Князевич [12], О.В. Крушельницька 
[13], А.Я. Курбанов [11], Я.Ф. Радиш [5], 
І.В. Рожкова [5; 14], В.В. Ровенська, Т.В. Савіна 
[16], Є.О. Саржевська [15], І.Р. Солоненко [17], 
О.В. Стельмашенко [18], М.С. Татаревська 
[19] та інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас реформу-
вання галузі охорони здоров’я України вису-
ває нові вимоги та потребує проведення 
доопрацювання та подальшого дослідження 
основних аспектів адміністрування персона-

лом медичних установ,  зокрема в питаннях 
управління кадровою політикою з урахуванням 
медичної реформи.

Метою статті є узагальнення теоретичних 
основ та обґрунтування напрямів і механізмів 
удосконалення системи управління кадровою 
політикою медичного закладу. Відповідно до 
зазначеної мети, в роботі поставлено та вирі-
шено такі завдання: розкрити механізм управ-
ління кадровою політикою в галузі охорони 
здоров’я; проаналізувати основні виклики 
та проблеми реалізації кадрової політики в 
медичних закладах у рамках впровадження 
медичної реформи; дослідити оновлені 
основні вимоги до професійного вдоскона-
лення медичних кадрів та розробити алгоритм 
їх впровадження для медичного закладу; роз-
глянути в аспекті управління кадровою політи-
кою можливості та шляхи використання моти-
вації праці в медичному закладі.

Виклад основного матеріалу. Удоско- 
налення кадрової політики, зрештою, має 
забезпечити медичний заклад необхідними 
трудовими ресурсами відповідно до  якісних 
та кількісних характеристик, сприяти форму-
ванню належних умов праці та їх покращенню, 
безперервному професійному розвитку, 
мотивувати співробітників на досягнення кра-
щих результатів роботи, опанування і впрова-
дження нових інноваційних медичних техноло-
гій та загалом підвищить рівень якості надання 
медичних послуг населенню. Процес управ-
ління персоналом медичних закладів включає 
в себе етапи, які представлено на рисунку 1.

Удосконалення кадрового забезпечення 
медичного закладу передбачає:

 
Рис. 1. Процес управління персоналом медичних закладів

Джерело: сформовано авторами
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– здійснення кадрового планування, яке 
передбачає проєктування і аналіз посад, від-
повідно до якого буде надалі організовано під-
бір, відбір і відповідне призначення кадрів;

– систематичне проведення моніторингу 
та оцінювання ефективності роботи персо-
налу, на підставі чого формуються пропозиції 
з оптимізації структури і чисельності кадрів;

– забезпечення безперервного професій-
ного розвитку медичного персоналу, відпо-
відно, сприяння та організація його навчання;

– впровадження мотивації медичного пер-
соналу;

– забезпечення належних умов праці, без-
пеки й охорони праці на робочому місці;

– активне впровадження інформаційних 
систем управління кадровими ресурсами сис-
теми охорони здоров’я.

Нині необхідно констатувати відсутність 
в Україні єдиної стратегії кадрової політики 
у сфері охорони здоров’я. При цьому до 

основних недоліків кадрового забезпечення 
медичної галузі  можна зарахувати:

– невідповідність якості підготовки медич-
них кадрів сучасним вимогам і потребам 
медичної галузі з урахуванням реформування 
медичної галузі;

– відсутність єдиного стратегічного плану-
вання кадрової ситуації в галузі охорони здо-
ров’я на місцях з урахуванням викликів впро-
вадження медичної реформи, недостатній 
розвиток регіональних програм підготовки 
медичних працівників, відсутність стимулю-
вання працевлаштуванням молодих спеціаліс-
тів та програми контролю за ним;

– значний розрив у заробітній платі між ліка-
рями сімейної медицини та вузькими спеціа-
лістами; низький рівень заробітної плати, що, 
відповідно, призводить до зниження престиж-
ності професії, особливо серед молоді;

– диспропорція кадрового забезпечення на 
регіональному та галузевому рівнях;

Таблиця 1
Порівняльна таблиця вимог до професійного розвитку лікарів

Показник Атестація за попередніми 
вимогами Атестація за оновленими вимогами

Документ, що рег-
ламентує процес 

атестації

Наказ МОЗ «Про подальше 
удосконалення атестації ліка-
рів» № 359 від 19.12.1997 р.

Наказ МОЗ «Деякі питання безперервного 
професійного розвитку лікарів» № 446 від 
22.02.2019 р.

Періодичність про-
ходження атестації 1 раз на 5 років 1 раз на 5 років

Звітний документ

Атестаційна робота за 
останні 3 роки до проход-
ження атестації за встанов-
леним планом із розрахунком 
показників роботи (30–50 
сторінок)

Особисте освітнє портфоліо з результатами 
проходження безперервного професійного 
розвитку – 1 сторінка, куди у встановленому 
нормативними документами порядку вносить 
нараховані бали окремо за кожним видом 
діяльності (формальна, неформальна та 
інформальна освіта)

Процедура  
атестації

Співбесіда з атестаційною 
комісією

Надсилання заповненого особистого освіт-
нього портфоліо за період, за який облікову-
ються бали, до відповідної атестаційної комісії

Оцінка в балах

Проходження передатеста-
ційного циклу (ПАЦ) та циклу 
тематичного удосконалення 
(ТЕУ)

Мінімально необхідно набирати по 50 балів 
щороку. Якщо лікар атестується за кількома 
спеціальностями, від нього не вимагатимуть 
щороку отримувати по 50 балів із кожної спе-
ціальності

Корпоративна  
культура

Хитрування під час відвіду-
вання обов’язкових циклів 
підвищення кваліфікації, 
подання недостовірної 
інформації у звітах

Прозорість і неупередженість.
Особу, яка подала недостовірні дані про 
результати безперервного професійного роз-
витку або яка має недостатню мінімальну річну 
кількість балів, а також її роботодавця комісія 
повідомить листом, зокрема  електронним.
Атестаційна комісія не атестуватиме особу, 
яка подала недостовірні дані про результати 
проходження безперервного професійного 
розвитку.

Провайдер освітніх 
послуг

Чітко визначений перелік 
провайдерів облігатних 
курсів

Вільний вибір навчання- лікарем без прив’я-
зування до спеціальності: формальна, нефор-
мальна чи інформальна освіта

Відповідальність Персональна – лікаря Персональна – лікаря
Джерело: узагальнено авторами
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– відсутність мотивації та стимулювання 
до поліпшення результатів діяльності серед 
медичних працівників;

– брак фахових спеціалістів – менеджерів 
у галузі охорони здоров’я.

З метою стимулювання лікарів підвищувати 
свій професійний рівень протягом усього про-
фесійного життя, а не лише нaпередодні атес-
тації, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) 
впроваджує системy безперервного профе-
сійного розвитку (БПP). Відповідні зміни були 
закріплені Наказом МОЗ «Деякі питання без-
перервного професійного розвитку лікарів» 
№ 446 від 22.02.2019 р.  Прийняття зазна-
ченого закону повністю змінило вимоги до 
атестації медичних працівників, перевівши її 
з тимчасового (перед атестацією) характеру 

у постійний та обов’язковий. Безперервний 
професійний розвиток є постійним процесом 
для медичних працівників, що передбачає 
безперервне професійне вдосконалення.

У межах відповідальності і завдань керів-
ника медичного закладу з’явилися контроль 
та постійний моніторинг проходження цього 
процесу медичним персоналом лікарні. Зміни, 
які відбулись із прийняттям зазначеного 
законодавчого акта, були узагальнені авто-
рами  в таблиці 1.

Варто зазначити, що з прийняттям зазна-
ченого закону в 2019 р. безперебійний профе-
сійний розвиток мав рекомендаційний харак-
тер. Обов’язковою вимога набрати 50 балів 
була лише для лікарів, які мали атестуватися 
в 2019 р. При цьому не було вимоги звітувати 

 
 

Рис. 2. Систематизація основної інформації щодо атестації медичних 
працівників (БПР) у датах

Джерело: узагальнено авторами за даними https://www.medsprava.com.ua/
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про облік балів. З 1 січня 2020 р. новий порядок 
щодо безперебійного професійного розвитку 
став обов’язковим для 100% лікарів України.

Виняток становили лише лікарі в декретній 
відпустці, відпустці для догляду за дитиною, 
які могли не дотримуватися оновлених вимог 
до БПР.

Новий порядок атестації дає медичним 
працівникам значно ширші можливості для 
задоволення потреб індивідуальної лікарської 
практики та розвитку. Важливо, що тематика 
навчальних заходів може фактично не від-
повідати спеціальності, з якої атестується 
медичний працівник. У разі проходження 
лікарем атестації за кількома спеціальнос-
тями, від нього не вимагатимуть отримувати 
по 50 балів із кожної спеціальності щороку. 
Відповідно, достатньо буде набирати щороку 
по 50 балів. Бали за кожен вид освітньої діяль-
ності мають нараховуватись за чітко визначе-

ними критеріями, відповідно до формальної 
та неформальної освіти. При цьому необ-
хідно мати підтвердження кожного освітнього 
процесу та заходу (сертифікат чи диплом) за 
визначенням провайдера. Атестаційна комі-
сія буде приймати рішення про присвоєння 
або підтвердження категорії медичним пра-
цівникам на підставі поданих документів від-
повідно до затвердженого переліку. Рішення 
про відмову  у присвоєнні або підтвердженні 
категорії атестаційна комісія може прийняти, 
якщо лікар не зміг набрати мінімальної кілько-
сті балів або подав недостовірні дані в особи-
стому портфоліо БПР.

Особисте портфоліо – це документ, який 
містить всю інформацію щодо БПР лікаря. 
Передбачається, що процедура щорічної 
перевірки особистих освітніх портфоліо ліка-
рів розпочнеться з 2021 року. При цьому порт-
фоліо за попередній рік лікарі подаватимуть 

 
Рис. 3. Основні дати і цифри щодо атестації медичних працівників

Джерело: сформовано авторами
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у поточному календарному році до 1 березня 
(у 2021 році – за 2020 рік).

На рисунку 2 узагальнено та систематизо-
вано основну інформацію щодо атестації медич-
них працівників (БПР) у датах для здійснення 
моніторингу та контролю атестації медичних 
працівників, що є одним з аспектів управління 
медичними кадрами. Ця схема може стати 
дорожньою картою для персоналу лікарні.

Нині перелік провайдерів безперервного 
професійного розвитку поки що не затвер-
джено Міністерством охорони здоров’я, разом 
із цим проєкт цього наказу вже на стадії обго-
ворення. Додатково в проєкті також визначені 
вимоги до заходів із безперервного професій-
ного розвитку.

Усі новації щодо професійного розвитку 
медичного персоналу, атестації та управління 
й адміністрування цим процесом із позиції 
керівника медичного закладу було узагаль-
нено на рисунку 3.

Висновки. В умовах модернізації сучасного 
українського суспільства під впливом систем-
них ринкових перетворень особливої акту-
альності набуває проблема кадрової політики 
в управлінні будь-якої організації. В умовах 
активного впровадження медичної реформи 
це питання є особливо актуальним постає 
для закладів охорони здоров’я. Підвищуються 
вимоги до надання медичних послуг, що 
своєю чергою призводить до конкурентної 
боротьби серед медичних закладів. Робота 
сучасної організації на всіх рівнях залежить 
від багатьох об’єктивних і суб’єктивних фак-
торів. Кадрова політика – один із найважли-
віших інструментів впливу на всі процеси, 
що відбуваються в колективі, в тому числі, на 
його розвиток. Ефективна кадрова політика 
сприяє вирішенню численних господарчих 
питань. Робота з персоналом у сучасних умо-
вах має не тільки організаційно-адміністра-
тивне, але й широке соціально-економічне 
значення. Нині однією з основних проблем 
ефективної кадрової політики медичних 
закладів України є відсутність єдиної стратегії 
кадрової політики у сфері охорони здоров’я.

Дослідження механізму управління кадрами 
дало змогу сформулювати концептуальну 
модель управління персоналом ЗОЗ, що скла-
дається з чотирьох взаємопов’язаних систем: 
система руху кадрів; система оплати і мотива-
ції працівників; організаційна система роботи; 
заходи впливу та співробітництва, робота 
в командах.

Питання кадрової та стратегічної політики у 
сфері охорони здоров’я регламентуються нор-
мативно-правовими актами, які визначають 
загальні питання функціонування та реформу-

вання сфери охорони здоров’я. Разом із цим 
вони регламентують питання підготовки, пере-
підготовки і підвищення кваліфікації керівни-
ків та інших працівників медичних закладів. 
З метою проведення моніторингу і контролю 
дотримання вимог до кваліфікації медичного 
персоналу з позиції керівника лікарні доцільно 
використовувати розроблену авторами схему 
з основними критеріями та термінами.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Лимешко О. Аналіз руху медичного персоналу 

з метою оптимізації використання трудових ресурсів. 
Оплата праці та кадровий облік, 03.10.2019. URL: 
https://uteka.ua/ua/publication/knp-26-oplata-truda-i-
kardovyi-uchet-84-analiz-dvizheniya-medicinskogo-
personala-v-celyax-optimizacii-ispolzovaniya-trudovyx-
resursov (дата звернення: 09.09.2020).

2. Авраменко Т.П. Кадрова політика у рефор-
муванні сфери охорони здоров’я : аналіт. доп. Київ : 
НІСД, 2012. 35 с.

3. Балабанова Л.В., Стельмашенко О.В. Страте- 
гічне управління персоналом підприємства : навч. 
посіб. Київ : Знання, 2011. 229 с.

4. Білинська М.М., Попченко Т.П. Розвиток 
інтелектуального та кадрового менеджменту в дер-
жавному управлінні охороною здоров’я. Главный 
врач. 2007. № 11 (79). С. 69–73. URL: http://www.
academy.gov.ua/ej/ej3/txts/GALUZEVE/09-BILINSKA-
POPCHENKO.pdf (дата звернення: 19.09.2020).

5. Білинська М.М., Васюк Н.О., Радиш Я.Ф., 
Рожкова І.В. Кадрова політика у сфері охорони 
здоров’я в Україні: сучасний стан та перспективи 
розвитку. Державна політика у сфері охорони здо-
ров’я : колективна монографія у 2 ч. / заг. ред. М.М. 
Білинської, Я.Ф. Радиша. Київ : НАДУ, 2013. Ч. 1. 
С. 284–319.

6. Брич В.Я., Гугул О.Я. Теоретичні аспекти роз-
витку персоналу. Вісник Хмельницького національ-
ного університету. 2009. № 5. Т. 2. С. 13−16.

7. Виноградський М.Д., Беляєва С.В., Вино- 
градська А.М., Шкапова О.М. Управління персона-
лом : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 
2006. 504 с.

8. Гриньова В.М., Новікова В.М. Адміністративне 
управління трудовим потенціалом. Харків : ХНЕУ, 
2004. 428 с.

9. Грішнова О.А., Небукін В.В. Розвиток персо-
налу як інвестиційний проект : методичні підходи до 
визначення ефективності. Регіональні аспекти роз-
витку і розміщення продуктивних сил України : збір-
ник наукових праць. Тернопіль : Економічна думка, 
2004. Вип. 9. С. 15–19.

10. Карамишев Д.В., Федак Н.М. Реалізація 
державної політики щодо професійної підготовки 
керівних кадрів галузі охорони здоров’я. URL:  
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_du/ 
2011_1/Kar_Fed.htm (дата звернення: 23.10.2020)

11. Кибанов А.Я. Основы управления персона-
лом : учебник. Москва : ИНФРА-М, 2010. 304 с.

12. Князевич В.М. Медична галузь потребує 
системних змін :  збірник наукових праць співробітни-
ків НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ, 2008. С. 5–7.



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

18 Випуск 22. 2021

13. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управ- 
ління персоналом : навчальний посібник. Київ : 
Кондор, 2006. 292 с.

14. Рожкова І.В. Державне регулювання підготовки 
управлінських кадрів у сфері охорони здоров’я : збір-
ник наук. пр. ДРІДУ НАДУ. Дніпропетровськ : ДРІДУ 
НАДУ, 2008. Вип. 4. С. 67–75.

15. Ровенська В.В., Саржевська Є.О. Управління 
персоналом закладів охорони здоров’я в нових умо-
вах господарювання та перспективи розвитку в Україні. 
Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3(57). С. 162–168. 
URL: http://www.evd-journal.org/download/2019/3(57)/ 
19-Rovenska.pdf (дата звернення: 17.10.2020).

16. Савіна Т.В. Нормативно-правове регулювання 
кадрової політики системи охорони здоров’я в Україні. 
Державне управління: теорія та практика. 2017. 
№ 1. С. 120–126.

17. Солоненко І.М., Жаліло Л.І., Мартинюк О.І. 
Формування компетенцій за стандартами підготовки 

керівників з державного управління у сфері охорони 
здоров’я. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/ 
10simsoz.pdf.

18. Стельмашенко О.В. Оцінка розвитку пер-
соналу підприємств. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 
old_jrn/Soc_Gum/Tiru/2012_33/Stelmash.pdf (дата 
звернення: 17.10.2020).

19. Татаревська М.С., Збрицька Т.П., Савченко Г.О. 
Управління розвитком персоналу : навч. посіб. Одеса : 
Атлант, 2013. 427 с.

20. Охорона здоров’я. Державна служба статис-
тики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата 
звернення: 17.11.2020).

21. Міністерство охорони здоров’я України. URL: 
https://moz.gov.ua/ (дата звернення: 27.11.2020).

22. Центр медичної статистики МОЗ України. 
URL: http://medstat.gov.ua/ukr/statdan.html (дата звер-
нення: 14.10.2020).



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

19

  МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Успішний розвиток організації знач-
ною мірою визначається процесом управління 
персоналом, де переможцями виявляться 

ті, які мають високий рівень стимулювання 
персоналу. В умовах, коли швидко застаріва-
ють вміння, практичні навички та теоретичні 
знання, одним із найважливіших чинників 
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У статті викладено сутність та напрями 
розвитку персоналу як наукового поняття 
та управлінського процесу, проаналізовано 
зміст та окреслено значення професій-
ного зростання працівників. Обґрунтовані 
особливості управління професійним роз-
витком працівників  міської клінічної лікарні 
як закладу охорони здоров’я. Найбільш про-
блемними місцями сучасної системи управ-
ління в міській клінічній лікарні є: відсутність 
кар’єрного росту; слабка система мотивації 
персоналу організації; застарілі правила під-
вищення кваліфікації фахівців. Обґрунтовано 
доцільність використання професійного 
розвитку працівників у системі управління 
закладу охорони здоров’я. Наведені харак-
терні особливості, що притаманні сфері 
освіти та професійного розвитку персо-
налу міської клінічної лікарні. Запропонована 
модель управління безперервним професій-
ним зростанням працівників міської клінічної 
лікарні. Модель відображає особливості так-
тичного напряму удосконалення процесу 
післядипломної підготовки, тематичного 
вдосконалення працівників міської клінічної 
лікарні та особливості підвищення управ-
лінської ефективності  керівників міської 
клінічної лікарні. Для досягнення належного 
професійного рівня працівниками міської 
клінічної лікарні, включаючи своєчасне під-
вищення їхньої кваліфікації та організацію 
професійного навчання, необхідно забезпе-
чити належні умови, в процесі підготовки 
дотримуватися диференційованого під-
ходу залежно від рівня засвоєння знань та 
кваліфікаційної категорії. Керівникам місь-
кої клінічної лікарні необхідно підвищувати 
рівень економічної підготовки, готувати 
менеджерів та отримувати знання у прак-
тиці сучасного менеджменту, знання та 
вимоги охорони громадського здоров’я, так 
само застосовуючи досвід медичних клінік 
за кордоном. Рекомендовано впровадження 
новітніх технологій, сучасних інформацій-
них джерел і програм тестування під час 
проходження курсів тематичного удоско-
налення, наприклад, з огляду на зарубіжний 
досвід підготовки кадрів у системі охорони 
здоров’я, готувати і проводити курси дифе-
ренційовано залежно від обійманої посади 
працівника, досвіду роботи, наявності квалі-
фікаційної категорії.
Ключові слова: міська клінічна лікарня, 
заклад охорони здоров’я, професійний розви-

ток, тематичне удосконалення, управління 
закладами охорони здоров’я.

The article describes the essence and direc-
tions of staff development as a scientific con-
cept and management process, analyzes the 
content and outlines the importance of profes-
sional growth of employees. The peculiarities 
of the professional development management 
of the employees of the city clinical hospital 
as a health care institution are substantiated. 
The most problematic places of the existing 
management system in the city clinical hospi-
tal are: lack of career growth; weak system of 
motivation of the organization’s staff; outdated 
rules for professional development. The expe-
diency of using the professional development 
of employees in the management system of 
a health care institution is substantiated. The 
characteristic features inherent in the sphere of 
education and professional development of the 
staff of the city clinical hospital are given. The 
model of management of continuous profes-
sional growth of employees of city clinical hos-
pital is offered. The model reflects the features 
of the tactical direction of improving the process 
of postgraduate training, thematic improvement 
of employees of the city clinical hospital and the 
features of improving the managerial efficiency 
of the heads of the city clinical hospital. In order 
to achieve the appropriate professional level, 
employees of the city clinical hospital, including 
timely training and organization of professional 
training, must ensure appropriate conditions, in 
preparation to follow a differentiated approach 
depending on the level of knowledge and qual-
ification category. The heads of the city clinical 
hospital need to increase the level of economic 
training, train managers and gain knowledge in 
the practice of modern management, knowl-
edge and requirements of public health, as well 
as applying the experience of medical clinics 
abroad. The latest improvements in the pro-
grams of thematic improvement courses are 
recommended, using, for example, in view of 
foreign experience of training in the health care 
system. Prepare and conduct courses are dif-
ferentiated depending on the position of the 
employee, work experience, the availability of a 
qualification category.
Key words: city clinical hospital, health care 
institution, professional development, thematic 
improvement, management of health care insti-
tutions.
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забезпечення виживання організації та ефек-
тивного її функціонування в галузі є здатність 
постійно підвищувати професійний рівень 
своїх співробітників. У цьому контексті стра-
тегічними цілями в напрямі підвищення ефек-
тивності діяльності закладів охорони здоров’я 
(ЗОЗ) керівниками вищого рівня управління 
найбільша увага приділяється питанням ство-
рення дієвих, організаційно підготовлених 
умов, спрямованих на можливість професій-
ного зростання фахівців та їх мотивацію, фор-
мування сприятливого соціально-психоло-
гічного клімату, вирішення питань лікарської 
етики і деонтології [1, с. 21].

Сфера  розвитку персоналу охоплює різні 
підходи для набуття знань та навичок, зокрема 
навчання (яке включає в себе більш формалі-
зовані підходи) та самостійне набуття знань. 
Діяльність будь-якого підприємства розпо-
чинається з формування системи розвитку 
персоналу, що в процесі роботи змінюється, 
доповнюється та оновлюється відповідно 
до функціонування підприємства [2]. Метою 
розвитку персоналу є забезпечення  будь-
якої  організації  якісно підготовленими пра-
цівниками відповідно до її цілей і стратегії роз-
витку. По суті, розвиток персоналу є системно 
організованим процесом безперервного про-
фесійного навчання працівників [3, с. 18].

Нинішня роль професійного розвитку пра-
цівників ЗОЗ полягає в забезпеченні попе-
редження і ліквідації захворювань, зниження 
рівня смертності та інвалідності, підвищення 
працездатності і збільшення тривалості життя 
людей, що стає можливим завдяки отриманим 
медичними працівниками новим умінням, знан-
ням, наявності сучасних медичних технологій 
та зумовлює актуальність цього дослідження.

Для підвищення якості медичної допомоги 
необхідно постійне підвищення кваліфікації 
працівників ЗОЗ. Відсутність безперервної 
освіти працівників ЗОЗ призведе до зупинки 
розвитку їх як фахівців, що закономірно вплине 
на якість медичного обслуговування населення.

Мета статті. Метою дослідження є тео-
ретичне та методичне обґрунтування особли-
востей управління професійним розвитком 
працівників  міської клінічної лікарні як закладу 
охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу. В Україні 
взято курс на медичне реформування, спря-
моване на створення системи охорони здо-
ров’я (ОЗ), орієнтованої на пацієнта (вибір 
пацієнтом лікаря і медичного закладу, підви-
щення якості медичних послуг, розробка та 
реалізація стратегії розвитку кадрових ресур-
сів, фінансування базового пакета послуг) і 
здатної забезпечити медичне обслуговування 

для всіх громадян на рівні розвинутих євро-
пейських держав [4].

Для досягнення належного професійного 
рівня працівників ЗОЗ, включаючи своєчасне 
підвищення їхньої кваліфікації та організацію 
професійного навчання, ще необхідно забез-
печити належні умови їх проведення, а в про-
цесі підготовки дотримуватися диференційо-
ваного підходу залежно від рівня засвоєння 
знань та кваліфікаційної категорії [2].

Нині трансформована система отримання 
лікарями балів, що  змінило порядок підви-
щення кваліфікації. Так, лікарі зобов’язані 
упродовж кожного року набирати 50 балів без-
перервного професійного розвитку. Відтепер 
проходити навчання на передатестаційному 
циклі, як це було раніше, лікарі не зобов’язані. 
Бали  безперервного професійного розвитку 
можна одержати на курсах стажування та інфор-
мації, циклах тематичного удосконалення, 
спеціалізації, через участь у науково-прак-
тичних конференціях, з’їздах, симпозіумах, 
виставках, фахових нарадах, семінарах, май-
стер-класах, стажування в клініках інших країн, 
курсах із набуття практичних навичок, симуля-
ційних  тренінгах,  на дистанційному навчанні.

Для присвоєння або підтвердження раніше 
присвоєної кваліфікаційний категорії лікарям 
необхідно проходити атестацію кожні п’ять 
років. Для цього атестаційній комісії  необхідно 
надати «особисте освітнє портфоліо», після 
чого на підставі поданих документів прийма-
ється рішення про присвоєння або підтвер-
дження кваліфікаційної категорії.

Підготовка та безперервний  розвиток 
управлінців кадрів ЗОЗ мають низку особли-
востей. Так, посаду керівника ЗОЗ може обій-
мати особа, яка має вищу медичну освіту та 
вищу професійну освіту з менеджменту. Не 
рідше ніж один раз на п’ять років потрібно 
підвищувати кваліфікацію, що є обов’язко-
вою  умовою  обіймання цієї посади.

Що стосується завідувачів відділень, то 
їм не потрібно проходити курси спеціаліза-
ції та підвищення кваліфікації зі спеціальності 
«Організації і управління охороною здоров’я», 
оскільки їх не зараховують до керівного складу.

Спеціальні програми існують для ліка-
рів-статистиків, організаційно-методичного 
відділу, керівників та заступників керівників. 
Однак ці програми однотипні, що є проблемою 
в системі професійної освіти управлінських 
кадрів.

Аналіз професійного зростання працівників 
міської клінічної лікарні показав, що найбільш 
проблемними місцями сучасної системи 
управління є неефективна система мотивації 
персоналу, застарілі та часто забюрократизо-
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Рис. 1. Схема (модель) управління безперервного професійного 
зростання працівників міської клінічної лікарні

Джерело: авторська розробка
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вані правила підвищення кваліфікації фахівців, 
відсутність кар’єрного росту працівників.

Нами розроблена схема (модель) управління 
безперервного професійного зростання  пра-
цівників  міської клінічної лікарні (рис. 1).

Особливостями запропонованої  моделі є 
такі:

 – тактичні напрями вдосконалення процесу 
післядипломної підготовки  працівників міської 
клінічної лікарні;
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 – підвищення управлінської ефективності 
керівників міської клінічної лікарні залежно від 
посади, яку обіймає керівник;

 – тематичне вдосконалення працівників 
міської клінічної лікарні варто проводити дифе-
ренційовано залежно від обійманої посади 
(завідувач відділенням, лікар і т.д.), досвіду 
роботи, наявності кваліфікаційної категорії.

Працівники, які отримали вищу освіту в 
іншій галузі знань (економіка, право, гума-
нітарні науки) і мають другий рівень освіти 
«Управління і адміністрування», «Охорона здо-
ров’я», також можуть обіймати посади в закла-
дах охорони здоров’я: генерального дирек-
тора, заступника генерального директора, 
медичного директора, завідувача структурних 
відділень, що не пов’язані з лікувальною діяль-
ністю хворих.

Оскільки керівникам ЗОЗ необхідно підви-
щення рівня економічної підготовки, знання в 
практиці сучасного менеджменту, нові знання 
та вимоги охорони громадського здоров’я, 
підготовка менеджерів є актуальним питанням 
у галузі ОЗ.

Є досвід медичних клінік за кордоном, в яких 
керують професійні менеджери без медичної 
освіти [5]. На це також буде доцільно звернути 
увагу в процесі переходу до децентралізова-
ного управління.

Перспективною формою підвищення ква-
ліфікації, що була зазначена за період дії 
карантинних заходів щодо запобігання поши-
ренню коронавірусу COVID-19, є дистанційне 
навчання. Працівники ЗОЗ зможуть без від-
риву від робочого процесу підвищувати свою 
кваліфікацію.

У програмах курсів тематичного удоскона-
лення необхідно впроваджувати новітні тех-
нології та розробки, наприклад, використо-

вуючи  зарубіжний досвід підготовки кадрів 
у системі ОЗ. Підготовку та проведення курсів 
для медичного працівника необхідно здійсню-
вати диференційовано, орієнтуючись на його 
досвід роботи, посаду, наявність кваліфікацій-
ної категорії.

Висновки. Найбільш проблемними міс-
цями сучасної системи управління в міській 
клінічній лікарні є відсутність кар’єрного росту, 
слабка система мотивації персоналу організа-
ції, застарілі правила підвищення кваліфікації 
фахівців.

Рекомендовано впровадження новітніх тех-
нологій, сучасних інформаційних джерел і про-
грам тестування в процесі проходження курсів 
тематичного вдосконалення, наприклад, з 
огляду на зарубіжний досвід підготовки кадрів 
у системі охорони здоров’я, готувати і про-
водити курси диференційовано залежно від 
обійманої посади працівника, досвіду роботи, 
наявності кваліфікаційної категорії.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Вже шість років поспіль в Україні 
реалізується одна з найбільш масштабних 
реформ – місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади, або ж реформа 
децентралізації. За цей період вдалося здійс-
нити процес добровільного об’єднання тери-
торіальних громад базового рівня з метою 
досягнення їх спроможності забезпечувати 
подальший соціально-економічний розви-
ток відповідних територій. Водночас власне 
питання забезпечення стійкого економічного 
розвитку для забезпечення належних соціаль-

них умов мешканців громад залишається від-
критим, адже реформа лише відкрила шлях до 
глибинних трансформацій на місцевому рівні 
завдяки наданим повноваженням та розшире-
ним фінансовим можливостям. Громади базо-
вого рівня отримали додаткові надходження 
завдяки перерозподілу доходної частини зве-
деного бюджету – із загальнодержавного до 
місцевих, тобто такі зміни в національному 
масштабі не збільшили надходжень до бюдже-
тів усіх рівнів, а лише в окремій їх частині змі-
нили розпорядників. Вирішити окреслене 
питання був покликаний такий системний акт, 
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У статті розкрито аспекти планування 
територіального розвитку України. Визна-
чено, що ключовим інструментом здійс-
нення планування територіального роз-
витку є Державна стратегія регіонального 
розвитку на період до 2027 року, а джере-
лом фінансування – Державний фонд регі-
онального розвитку. Розкрито недоліки 
державного територіального планування, 
що полягають у недосконалому механізмі 
моніторингу виконання Державної стра-
тегії регіонального розвитку на період до 
2027 року, а саме: відсутності критеріїв 
оцінки переважної кількості цілей та завдань 
вказаної стратегії, наявності критеріїв, 
відстеження ефективності яких запрогра-
мовані здебільшого на фіксацію тенденцій, 
які вже сформувалися в попередні роки, а не 
конкретних числових або відсоткових показ-
никах, що дає значне поле для маніпуляції у 
трактуванні результатів впровадження 
стратегії, створюючи небезпеку зведення 
тим самим всієї Стратегії до документа в 
основному декларативного гарту. Проана-
лізовано чинний порядок відбору проєктів 
регіонального розвитку, що фінансуються 
коштом Державного фонду регіонального 
розвитку, та виявлено вирішальну роль 
обласних державних адміністрацій у цьому 
процесі через недосконалий порядок фор-
мування регіональних комісій із відбору 
таких проєктів. Обґрунтовано необхідність 
удосконалення механізму відбору проектів 
регіонального розвитку, що можуть фінан-
суватися коштом Державного фонду регіо-
нального розвитку, та наведено конкретні 
пропозиції, які полягають у закріпленні норми 
щодо представництва у складі відповідної 
регіональної комісії з відбору таких проєк-
тів квоти представників органів місцевого 
самоврядування, а також введення чітких 
критеріїв щодо членів таких комісій, дотри-
мання яких унеможливлювало б перегляд 
персонального складу органом-засновни-
ком як у процесі формування складу, так і в 
подальшій роботі такої комісії.
Ключові слова: стратегічне планування, 
державна регіональна політика, Державний 
фонд регіонального розвитку, територі-

альні громади, Державна стратегія регіо-
нального розвитку.

The article under analyses the Ukraine territorial 
development planning aspects. It is determined 
the Public Regional Development Strategy for 
the period up to 2027 as the key instrument for 
territorial development planning and the Public 
Regional Development Fund as the main source 
of its funding. The problems of public territorial 
planning are discovered, which consist in an 
imperfect monitoring mechanism for the State 
Regional Development Strategy for the period 
up to 2027 implementation, particularly, the 
lack of criteria for number of Strategy goals and 
objectives assessing, as well as the availability 
between of the effectiveness tracking criteria, 
are ones based on monitoring trends that have 
already been formed in previous years, rather 
than specific numerical or percentage indicators, 
what gives a field for interpretation manipulation 
of the strategy implementation results, thereby 
creating the danger of summarizing the entire 
Strategy to a document of a largely declarative 
hardening. The current procedure for selec-
tion of regional development projects financed 
by the State Regional Development Fund has 
been analyzed and identified the decisive role of 
Regional State Administrations in this process. 
This consist in imperfect procedure for the forma-
tion of regional commissions for the selection of 
such projects. The mechanism of regional devel-
opment projects selection which can be financed 
at the expense of the State Regional Develop-
ment Fund need to improve is showed. Also 
formed proposals, which consist in establishing 
the norm for representation within the relevant 
regional commission for the selection of such 
draft quotas of representatives of local self-gov-
ernment bodies, as well as the introduction of 
clear criteria for members of such commissions, 
compliance with which would make it impossible 
to review the personnel of such commission both 
in the process of its composition formation and 
further functioning of such commission.
Key words: strategic planning, public regional 
policy, Public Regional Development Fund, ter-
ritorial communities, Public Regional Develop-
ment Strategy.
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як Державна стратегія регіонального розвитку 
на період до 2020 року, та її ключовий фінансо-
во-економічний інструмент – Державний фонд 
регіонального розвитку, що мав би сприяти 
насамперед впровадженню розвиткових еко-
номічних проєктів, однак через недосконалість 
механізму відбору проєктів зі своєю роллю не 
впорався повною мірою, що, відповідно, зумо-
вило необхідність дослідження чинної сис-
теми стратегічного планування регіонального 
розвитку та інструментів її впровадження з 
метою виявлення шляхів удосконалення, що 
ми визначили за мету цієї публікації.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Окремі аспекти розвитку місце-
вого самоврядування знаходилися у фокусі 
багатьох вітчизняних дослідників, серед 
робіт яких варто виділити творчий доробок 
О.Ю. Амосова, В.М. Вакуленка, П.В. Ворони, 
І.О. Дегтярьової, Я.М. Казюк, В.С. Куйбіди, 
Н.І. Олійник, С.Г. Серьогіної, О.В. Слобожана. 
Водночас питання стратегічного планування 
досліджувалися в працях В.В. Бакуменка, 
Я.В. Бережного, О.І. Кілієвича, В.В. Тертички, 
які поряд з іншими дослідниками аналізованої 
тематики у своїх працях розкривають системо-
формуючі основи стратегічного планування, а 
також розглядають їх крізь призму галузевих 
державних політик.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Малодослідженими 
залишаються питання порядку формування 
стратегічно орієнтованих програмних докумен-
тів регіонального розвитку, сформованих крізь 
призму впроваджуваної адміністративно-те-
риторіальної реформи, а також актуальні меха-
нізми та інструменти, зокрема фінансово-е-
кономічні, державної регіональної політики.

Мета статті. Метою статті є аналіз страте-
гічних програмних документів регіонального 
розвитку, а також інструментів їх фінансового 
забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Планування 
територіального розвитку України в умовах 
здійснення адміністративно-територіальної 
реформи варто розглядати насамперед крізь 
призму двох нормативно-правових актів – 
Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року та Державної стратегії регі-
онального розвитку на 2021–2027 роки (далі – 
Стратегія 2027), які затверджені постановами 
Кабінету Міністрів України. Хоча вказані доку-
менти є взаємопов’язаними з огляду на мету їх 
прийняття, однак цілі та конкретні інструменти 
їх досягнення суттєво різняться (рис. 1).

Так, декларується перехід від галузевого 
підходу у здійсненні планування до інтегро-
ваного територіального, що має реалізовува-

тися через підтримку певних точок економіч-
ного росту. Це своєю чергою має підтримувати 
розвиток інших територій, таким чином дося-
гаючи загальної мети – збалансованого регіо-
нального розвитку через вирівнювання рівнів 
розвитку шляхом пришвидшеного зростання 
територій та регіонів, які нині є бюджетно-де-
фіцитними. Водночас цей підхід спрямований 
на забезпечення не лише економічного роз-
витку територій, а й соціального, що має вияв-
лятися в зростанні рівня надання соціальних 
послуг, розвитку інфраструктури і, як наслі-
док – підвищенні якості життя населення.

Також у Стратегії 2027 акцентується на 
зміні суб’єктів формування та реалізації регі-
ональної політики, чи то пак коректніше ска-
зати – розширенні кола учасників цього про-
цесу. Якщо хронологічно у попередньому 
стратегічному документі йшлося насамперед 
про центральні органи виконавчої влади та 
обласні державні адміністрації, то в чинній 
Стратегії 2027 до кола цільових суб’єктів зара-
ховано органи місцевого самоврядування усіх 
рівнів та неурядові громадські організації, які 
опікуються питаннями місцевого розвитку.

Змінилася і типологізація проєктів регіо-
нального розвитку, які можуть реалізовува-
тися згідно зі Стратегією 2027: якщо раніше 
відповідні видатки можна було спрямовувати 
виключно на створення об’єктів будівництва 
державної або комунальної форми власно-
сті, то нині розширено можливості як щодо 
кола учасників (на державну підтримку можуть 
претендувати проекти громадських ініціатив), 
так і щодо видів впроваджуваних проєктів 
(окрім будівництва, це некапітальні проєкти 
інформаційного, консультаційного, розвитко-
вого характеру, як-от створення агенцій місце-
вого розвитку, виробничих або обслуговуючих 
кооперативів, інформаційних, реабілітаційних 
центрів на базі, зокрема,  громадських органі-
зацій тощо).

Також акцентується і на включенні до 
Стратегії 2027 таких цільових джерел фінансу-
вання, як Державний фонд регіонального роз-
витку (далі – ДФРР) та кошти секторальної під-
тримки Європейського Союзу, однак заради 
справедливості варто зауважити, що окрес-
лені джерела фінансування проєктів регіо-
нального розвитку були доступні з 2015 року, 
а тому, хоча вони й не були передбачені 
в Державній стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року як цільові для фінан-
сування визначених нею заходів, фактично 
ж відіграли свою роль у впровадженні цілої 
низки реальних проєктів на місцевому рівні – 
достатньо вказати, що фінансування проєктів 
ДФРР в 2015–2020 рр. сумарно становило 
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28 млрд грн [3–8], а за рахунок секторальної 
підтримки ЄС – ще 55 млн євро, що передба-
чено Угодою про фінансування Програми під-
тримки секторальної політики – Підтримка регі-
ональної політики України від 27.11.2014 р. [9]. 
Крім того, в зазначеній угоді безпосередньо 
вказується, що вона спрямована на підтримку 
цілей, які визначено в Державній стратегії 
регіонального розвитку України на період до 
2020 року, затвердженій Постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.08.2014 р., чим конста-

тується факт виділення коштів ще до початку 
горизонту реалізації вказаної стратегії.

Окрім переліченого, відмінним елементом 
Стратегії 2027 від попередньої є зростання 
ролі агенцій регіонального розвитку як без-
посередніх суб’єктів регіональної політики, 
водночас реалізація цього завдання, на нашу 
думку, знаходиться, перш за все, у площині 
наділення їх повноваженнями з відбору проєк-
тів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів 
секторальної підтримки ЄС та Державного 

Рис. 1. Підходи до формування та реалізації державної регіональної політики  
в горизонті планування 2014–2027 рр. [1; 2]

ЕЛЕМЕНТИ 
ПОЛІТИКИ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ТА РЕНАЛІЗАЦІЇ 

 
Горизонт планування, роки 
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Підхід до 
планування 

домінування галузевого 
підходу, який не враховує 

специфіку різних типів 
територій держави 

визначення територій, що 
потребують державної 

підтримки, планування їх 
розвитку на засадах 

інтегрованого підходу 
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формування та 

реалізації 
політики 

розроблення та реалізація 
політики здійснювалася 

виключно через центральні 
органи виконавчої влади та 
обласні держадміністрації 

розроблення та реалізація 
політики здійснюється на усіх 

рівнях врядування (центральний, 
регіональний, місцевий) із 

залученням неурядових 
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Типи проєктів 

спрямування субсидій і 
державної допомоги переважно 

на створення об’єктів 
капітального будівництва 
(державне інвестування 

виключно в об’єкти державної 
або комунальної власності) 

спрямування державних 
інвестицій у матеріальні та 

нематеріальні активи у вигляді 
так званих «твердих» та 

«м’яких» розвиткових проєктів, 
що потребують державної 

підтримки 

Фінансування 

відсутність цільового 
фінансування Стратегії та 

програм регіонального 
розвитку, програми 

секторальної бюджетної 
підтримки в рамках виконання 

планів заходів із реалізації 
Стратегії 

цільове спрямування коштів 
державного фонду регіонального 
розвитку на виконання програм 

регіонального розвитку, що 
забезпечують виконання окремих 

завдань Стратегії 

Інституційна 
спроможність 

інституційна спроможність 
базового рівня врядування 
перебуває на початковому 

етапі; 
становлення агенцій 

регіонального розвитку як 
суб’єктів регіональної політики 

забезпечення спроможності 
територіальних громад 

стратегічно планувати розвиток 
та ефективно управляти 
ресурсами для розвитку; 

становлення агенцій 
регіонального розвитку як 

реальних суб’єктів регіональної 
політики 
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фонду регіонального розвитку, що в Стратегії 
2027 якраз і не вказується. Поряд із тим такі 
повноваження жодним чином не суперечи-
тимуть основному функціоналу регіональних 
агенцій, які є специфічними конструкціями, 
утвореними з метою сприяння формуванню 
ефективної регіональної політики, а в Типовому 
положенні про агенцію регіонального роз-
витку з-поміж функцій безпосередньо вка-
зано «створення умов для інституційного та 
інфраструктурного розвитку регіону» [9].

З метою аналізу напрямів та завдань 
Стратегії 2027 на предмет оцінювання про-
цесу їх виконання розглянемо завдання 
Стратегічної цілі І «Формування згуртованої 
держави в соціальному, гуманітарному, еко-
номічному, екологічному, безпековому та 
просторовому вимірах». В її межах виокрем-
лено 267 окремих завдань, однак моніторин-
гом охоплені лише результати, пов’язані з 
рівнем заробітної плати та трудової структури 
населення, доходами населення, розробкою 
містобудівної документації, природно-запо-
відним фондом, площами лісових насаджень, 
кількісними та якісними характеристиками 
сільськогосподарських угідь, інфраструк-
тури культури. При цьому серед завдань, 
за винятком тих, які мають власні індика-
тори оцінювання, також виокремлені: розви-
ток підприємництва, малого та середнього 
бізнесу, громадського транспорту, освіти 
(дошкільної, загальної середньої, професій-
но-технічної, вищої), переробка та утилізація 
відходів, водопостачання, створення якісної 
системи охорони здоров’я, розвиток турис-
тичної інфраструктури, підтримка місцевих 
ремесл, розвиток системи центрів надання 
адміністративних послуг, впровадження сис-
тем енергетичного менеджменту, створення 
центрів безпеки, національно-патріотичне 
виховання, підвищення стандартів надання 
адміністративних послуг та багато інших, 
які оцінці, згідно з наведеними у Стратегії 
2027 індикаторами, не підлягають.

Такий стан справ і по завданнях страте-
гічних цілей 2 та 3: лише незначна частина 
заходів підлягає моніторингу, при цьому поза 
увагою залишені цілі групи завдань, об’єднані 
в напрями «Створення інклюзивного середо-
вища», «Формування спроможного та всебічно 
розвинутого молодого покоління», «Розвиток 
креативних індустрій», «Забезпечення про-
фесійного розвитку посадових осіб місцевих 
органів виконавчої влади, посадових осіб міс-
цевого самоврядування та депутатів місцевих 
рад», «Підвищення спроможності агенцій регі-
онального розвитку та інших інституцій місце-
вого розвитку». Безперечно, не можна ствер-

джувати, що розвиток перелічених суспільних 
сфер знаходиться поза системою моніторингу 
публічної політики взагалі, адже є відповідні 
органи державної влади та місцевого само-
врядування, які здійснюють публічну політику 
з відповідних напрямів та, відповідно, оперу-
ють профільним управлінським інструмента-
рієм, забезпечують агрегацію й опрацювання 
цільової інформації, однак ці інструменти до 
Стратегії 2027 включені не були. Резюмуючи 
викладене, доцільно зауважити, що, попри 
значний об’єм завдань, який перелічено в 
Стратегії 2027, є, на нашу думку, проблема 
з механізмом відстеження ефективності їх 
впровадження, адже критерії відстеження 
ефективності запрограмовані здебільшого на 
фіксацію тенденцій (табл. 1), які вже сформу-
валися в попередні роки, а не конкретні чис-
лові або відсоткові показники, що дає значне 
поле для маніпуляції у трактуванні результатів 
впровадження стратегії, створюючи небезпеку 
зведення тим самим всієї Стратегії 2027 до 
документа в основному декларативного гарту. 
Окрім того, маємо зазначити, що тенденції, які 
в індикаторах мають відслідковуватися, вже 
сформувалися в попередньому періоді, а тому 
не можуть ідентифікуватися як безпосередній 
результат впровадження Стратегії 2027.

Таблиця 1
Показники моніторингу Стратегії 2027

З
а
в
д
а
н
н
я
,

к-
с
ть

Показники  
моніторингу,

к-сть

зага-
лом

в т.ч. 
тенденці-

йні

Стратегічна ціль І 267 16 12

Стратегічна ціль ІІ 110 6 3

Стратегічна ціль ІІІ 36 2 1
Джерело: сформовано авторами на основі аналізу [1]

Водночас процес постановки цілей у про-
цесі планування, в тому числі й на стратегічну 
перспективу, має відповідати принципу вимір-
ності, що означає можливість зіставлення 
фактично досягнутого рівня реалізації визна-
ченого завдання його запрограмованому 
значенню. Отже, кожна ціль або завдання, які 
ставляться у процесі планування, повинні мати 
свій критерій оцінки та механізм її здійснення, 
що дасть змогу відстежити не лише рівень 
реалізації стратегії загалом, а й виокремити та 
проаналізувати цілі, які з різних причин досяг-
нуті не були.

Окрім власне цілей та заходів Стратегії 
2027, важливим її аспектом є джерела фінан-
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сування, а точніше – відповідні механізми та 
інструменти. Так, до джерел фінансування 
заходів впровадження регіональної політики 
зараховані кошти місцевих бюджетів, цільові 
видатки державного, а також інші джерела, 
передбачені законодавством. Водночас, як 
вже йшлося, найбільш важливими з них є 
кошти Державного фонду регіонального роз-
витку. Такий висновок можна зробити з огляду 
на цільове призначення цього державного 
фінансового ресурсу, кошти якого, згідно зі 
ст. 24-1 Бюджетного Кодексу України, спря-
мовуються на виконання інвестиційних про-
грам і проєктів регіонального розвитку, в тому 
числі проєктів співробітництва та добровіль-
ного об’єднання територіальних громад, що 
мають на меті розвиток регіонів, створення 
інфраструктури індустріальних та інновацій-
них парків, спортивної інфраструктури. При 
цьому необхідно зазначити, що, за даними 
Мінрегіону, нині немає жодного реалізованого 
проєкту створення індустріального або інно-
ваційного парку в України за кошти ДФРР за 
увесь час існування цього фонду, лише один 
такий проєкт знаходиться у стадії реалізації – 
загальною кошторисною вартістю 8,6 млн грн, 
із них кошти ДФРР – менше 4 млн грн [10]. 
Якщо порівняти з даними фінансування проєк-
тів Державного фонду регіонального розвитку 
в 2015–2020 рр., що, як зазначалося, сумарно 
становили 28 млрд грн, то це становитиме 
0,01%. Якщо ж додати інші проєкти, які можна 
класифікувати як економічно орієнтовані роз-
виткові, то обсяг фінансування становитиме 
71 млн грн, що не перевершує й чверті відсо-
тка обсягів ДФРР.

Причину такої ситуації варто шукати не в 
браку ініціатив щодо впровадження еконо-
мічних розвиткових проєктів, адже, за тими 
ж даними Мінрегіону, нині напрацьовано та 
винесено на розгляд понад 90 таких проєк-
тів загальною кошторисною вартістю понад 
6 млрд грн, а в механізмі їх оцінки та відбору. 
Так, Наказом Мінрегіону «Питання підготовки, 
оцінки та відбору інвестиційних програм і 
проєктів регіонального розвитку» № 80 від 
24.04.2015 р. визначено, що до складу регі-
ональної комісії мають входити не більше 
1/3 загальної кількості її складу – представники 
органу-засновника та не менше 1/3 загальної 
кількості – представники громадських об’єд-
нань. Регіональну комісію в кожній області 
утворює відповідна обласна державна адміні-
страція, яка як орган-засновник делегує до її 
складу третину складу, а інші ж дві третини та 
ж обласна адміністрація добирає на власний 
розсуд згідно з наведеними пропорціями. Така 
ситуація створює загрозу подальшій об’єктив-

ній і неупередженій роботі цієї комісії і веде 
до неякісного відбору проєктів. Саме тому 
необхідно вдосконалити порядок формування 
регіональних комісій, зокрема шляхом форму-
вання таких її пропорцій, аби були рівномірно 
відображені усі стейкхолдери цього процесу – 
обласна державна адміністрація, громади усіх 
рівнів та цільові громадські об’єднання.

Висновки. Узагальнюючи викладене, 
маємо констатувати, що в Україні загалом 
створена та функціонує система стратегіч-
ного планування регіонального розвитку, що 
знаходить свій вияв у чинній Стратегії 2027. 
Окресленим документом, окрім інших необ-
хідних складників, визначені стратегічні цілі 
та конкретні завдання з реалізації регіональ-
ної політики на відповідний період. Водночас 
проблемним питанням окресленого доку-
мента є механізм відстеження ходу реалі-
зації завдань Стратегії, більшість яких не 
мають індикаторів своєї досяжності. Окрім 
того, потребує вдосконалення і механізм 
оцінки та відбору проєктів регіонального роз-
витку, що можуть фінансуватися коштами 
Державного фонду регіонального розвитку 
в напрямі закріплення норми щодо пред-
ставництва у складі відповідної регіональної 
комісії з відбору таких проєктів квоти пред-
ставників органів місцевого самоврядування, 
а також введення чітких критеріїв до членів 
таких комісій, дотримання яких унеможливлю-
вало б перегляд персонального складу орга-
ном-засновником як у процесі формування 
складу, так і в подальшій роботі такої комісії.

Перспективним напрямом подальших 
досліджень вважаємо дослідження іноземного 
досвіду стратегічного планування регіональ-
ної політики та виокремлення складників, що 
можуть бути корисними для вдосконалення 
підходів до формування та реалізації держав-
ної регіональної політики в Україні.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. З розвитком глобалізації людські 
ресурси (від англ. Human Resource (HR)) 
поступово перетворюються на один із най-
важливіших факторів розвитку як комерцій-
них компаній, так і державних органів. Своєю 
чергою у зв’язку зі світовою кризою, що вини-
кла в результаті поширення COVID-19, щодня 
в суспільстві формуються нові вимоги і праг-
нення. Вони передбачають відступ від вузь-
кого сприйняття сутності людського капіталу 
й усвідомлення його визначальної ролі для 

зміцнення конкурентних позицій організації, 
а також переосмислення традиційних підходів 
до роботи з персоналом, пошук і закріплення 
інноваційних практик, які б враховували 
потреби працівників (їхні життєві обставини, 
стан здоров’я, покликання і можливості) та 
створювали умови для їх постійного самовдо-
сконалення, самопізнання й самореалізації.

При цьому нові реалії уможливлюють висно-
вок, що навіть в умовах тотального локда-
уну ефективними залишаються ті організації, 
в яких керівники безпосередньо зосереджені 
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У статті доведено, що з розвитком глобалі-
зації людські ресурси поступово перетворю-
ються на один із найважливіших факторів 
розвитку як комерційних компаній, так і дер-
жавних органів. У зв’язку з цим обґрунтовано 
доцільність формування системи управління 
талантами на державній службі в Україні. 
Викладено аргументи на користь впрова-
дження інструментів управління знаннями 
як складника системи управління талан-
тами в органах державної влади. Здійснено 
аналіз основних тенденцій щодо зміни підхо-
дів до управління персоналом у період змін (у 
т.ч. в умовах пандемії COVID-19). З огляду на 
засади концепції Lifelong Learning (навчання 
протягом життя) актуалізовано питання 
формування та розвитку системи управ-
ління талантами (talent management) на 
державній службі з використанням такого 
інноваційного інструменту, як дистанційне 
навчання (е-learning). Розглянуто позитивну 
практику використання дистанційного нав-
чання персоналу в Державній міграційній 
службі України (ДМС) на прикладі імплемен-
тації спеціального програмного забезпе-
чення Єдиної інформаційно-аналітичної сис-
теми Управління міграційними процесами 
«Навчання працівників ДМС». Встановлено, 
що завдяки використанню зазначеної тех-
нології забезпечуються реалізація механізму 
управління навчальними процесами в ДМС, 
підтримка бази дистанційних курсів, керу-
вання дистанційним навчанням, супровід 
очного навчання, збір та збереження ста-
тистичних даних щодо підвищення квалі-
фікації співробітників ДМС, використання 
внутрішніх інформаційних ресурсів та сер-
вісів вебпорталу та ін. Зроблено висновок, 
що дистанційне навчання (E-learning) як 
інноваційний інструмент професійного роз-
витку державних службовців та необхідна 
сходинка для просування по службі дає змогу 
згенерувати майбутні рішення щодо мето-
дів та способів застосування знань, визна-
чити заходи щодо трансформації знань у 
певній галузі з доведенням множини знань до 
кожного виконавця робіт, розробити плани 
переміщення знань, вибрати процеси управ-
ління знаннями та ін.

Ключові слова: державна служба, талант, 
управління талантами, управління знан-
нями, е-learning, цифровізація.

The article proves that with the development of 
globalization, human resources are gradually 
becoming one of the most important factors in 
the development of both commercial compa-
nies and government agencies. In this regard, 
the expediency of forming a talent management 
system in the civil service in Ukraine is substan-
tiated. Arguments in favor of the introduction 
of knowledge management tools as a compo-
nent of the talent management system in pub-
lic authorities are presented. An analysis of the 
main trends in changing approaches to person-
nel management during the period of change 
(including the conditions of the spread of the 
COVID-19 pandemic). Given the principles of 
the concept of Lifelong Learning, the issue of for-
mation and development of talent management 
system in the civil service using such an innova-
tive tool as distance learning (e-learning), identi-
fied the features of its use. The positive practice 
of using distance learning of personnel in the 
State Migration Service of Ukraine (SMS) on the 
example of implementation of special software  
of the Unified information-analytical system of 
Management of migration processes “Training of 
SMS employees” is considered. It is established 
that, thanks to the use of this technology, the 
implementation of the mechanism of manage-
ment of educational processes in SMS, support 
of distance learning courses, distance learning 
management, full-time training support, collection 
and storage of statistics on SMS training, use of 
internal information resources and web services 
portal, etc. It is concluded that distance learning 
as an innovative tool for professional develop-
ment of civil servants and a necessary step for 
promotion, allows you to generate future deci-
sions on methods and ways of applying knowl-
edge, identify measures to transform knowledge 
in a particular field with bringing a lot of knowl-
edge to each executor of works, to develop plans 
of transfer of knowledge, to choose processes of 
management of knowledge.
Key words: civil service, talent, talent manage-
ment, knowledge management, e-learning, dig-
italization.
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на необхідності «вирощування» нових лідерів 
і забезпеченні постійного розвитку системи 
управління талантами в рамках своїх органі-
зацій. У зв’язку із цим у таких організаціях HR 
не виконує сервісні функції, а є стратегічним 
партнером керівництва та має безпосеред-
ній вплив на результативність та ефективність 
створеної системи управління талантами і 
несе солідарну із керівництвом відповідаль-
ність за її розвиток.

Нині ми входимо в так звану постковідну 
епоху – часи, коли пандемія все ще відіграє 
свою роль, але головні суспільні зміни вже 
відбулися. Відбулися вони й на державній 
службі, де значна частина робочих процесів 
(у т. ч.  у системі навчання та підвищення ква-
ліфікації державних службовців) дуже швидко 
була переведена в онлайн. У результаті на 
порядку денному в органах державної влади 
домінуючими стали питання, пов’язані із впро-
вадженням нових технологій і здійсненням 
заходів щодо цифрової трансформації їх діяль-
ності. Шлях до вирішення цих питань, на наше 
переконання, має бути прокладений не лише 
добрими намірами, але й змістовними змі-
нами, адже «у світі після COVID-19 покликання, 
потенціал, перспективи та можливості стали 
поточною реальністю, нагальними вимогами 
«тут і зараз», а не цілями на майбутнє» [5].

З огляду на викладене, в рамках концепції 
Lifelong Learning (навчання протягом життя) 
нині надзвичайної актуальності набувають 
питання розвитку системи управління талан-
тами (talent management) на державній службі 
з використанням такого інноваційного інстру-
менту, як дистанційне навчання (або е-learning).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Концептуальні засади функціонування 
системи управління талантами досить ґрун-
товно досліджені і викладені в наукових пра-
цях зарубіжних дослідників і відомих управлін-
ців-практиків. Зокрема, необхідність виділення 
талановитих працівників як окремої категорії 
персоналу була обґрунтована ще в 1994 році: 
термін «війна за таланти» був запропонований 
Е. Майклзом (директор McKinsey & Company) 
спільно з Х. Хелдфін-Джонс і Е. Екселрод [3]. 
Надалі успішно продовжили працювати 
в цьому напрямі дослідники з McKinsey й інші 
практики: Д. Майер і А. Робертсон (приділили 
особливу увагу практиці управління талан-
тами в відомих і ефективних світових корпора-
ціях Toyota, Google, Pixar), М. Ефрон, М. Орт, 
Дж. Будро і ін.

Зауважимо, що сучасна проблематика 
управління людськими ресурсами на вітчиз-
няній державній службі загалом висвітлю-
ється в наукових розробках таких вітчизня-

них науковців: В. Бакуменка, О. Васильєвої, 
Н. Гончарук, Г. Дмитренка, О. Євсюкової, 
С. Зелінського, О. Линдюк, Л. Прудиус, 
О. Петроє, С. Романюка, та ін.

Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. Незважаючи 
на досить ґрунтовні напрацювання вітчизня-
них науковців за вищезгаданими напрямами, 
фундаментальні наукові дослідження щодо 
реалізації прогресивних підходів у контексті 
застосування віртуального навчального сере-
довища як інноваційного інструменту системи 
управління талантами на державній службі 
в Україні ще залишаються маловивченими, 
тому перебувають в епіцентрі серйозних нау-
кових дискусій.

Мета статті. З огляду на зазначене 
головна ідея статті полягає в обґрунтуванні 
теоретико-практичних аспектів використання 
е-learning як інноваційного інструменту сис-
теми управління талантами на державній 
службі (у т. ч. й в умовах поширення пандемії 
COVID-19).

Виклад основного матері-
алу. Безперечно, нині талант є дефіцитним 
високоефективним ресурсом, а наявність і 
розвиток такого ресурсу виступає важливою 
конкурентною перевагою будь-якої організа-
ції, незалежно від форм власності. Саме тому 
на питання розкриття талантів вже працюючих 
працівників зорієнтовані пункти «Давоського 
маніфесту 2020 року: універсальна мета ком-
панії в четвертій промисловій революції» (далі – 
Маніфест), який був представлений на 50-му 
Всесвітньому економічному форумі у Давосі у 
2020 році. Зокрема, в Маніфесті, положення 
якого доцільно екстраполювати і на діяль-
ність організацій державного сектора, заде-
кларовано орієнтири для зміни моделі роботи 
корпорацій та організацій у турбулентному 
світі, а саме: «…компанія ставиться до своїх 
людей із гідністю та повагою, поважає різно-
манітність і прагне до постійного поліпшення 
умов праці й добробуту співробітників, сприяє 
постійному підвищенню кваліфікації і перепід-
готовки кадрів» [4]. Такий підхід передбачає 
використання інноваційних механізмів підви-
щення рівня емоційної залученості працівників 
та розвиток талантів у сучасних організаціях.

Проте нині ані в міжнародній держав-
но-управлінській практиці, ані в українській 
не існує однозначного тлумачення поняття 
«управління талантами». Так, М. Армстронг 
зазначає: «Управління талантами – це засто-
сування інтегрованої сукупності видів діяльно-
сті, спрямованих на те, щоб організація прива-
блювала, утримувала, мотивувала і просувала 
талановитих співробітників, яких вона потре-
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бує зараз і в майбутньому. Мета управління 
талантами – забезпечити приплив талантів, 
оскільки вони є основним ресурсом організа-
ції» [1, с. 53]. Е. Майклз, Х. Хенфілд-Джонс та 
Е. Екселрод вважають, що «управління талан-
тами» – це діяльність організації, що дозволяє 
використовувати вкладення в талановитий 
персонал у сфері середнього та топ-менедж-
менту [3, с. 27]. При цьому Д. Хілдон розглядає 
управління талановитими співробітниками як 
набір індивідуалізованих управлінських прак-
тик для співробітників із високим потенціалом 
або з кадрового резерву [12, с. 182].

Схоже трактування знаходимо і в 
А.В. Ліпенцева та В.Р. Касприка: «Управління 
талантами – це цілеспрямована діяльність, 
спрямована на створення в організації сис-
теми набору, розвитку, використання і управ-
ління талановитих співробітників, здатних до 
досягнення найкращих результатів» [2, с. 8].

Сам процес управління талантами є дина-
мічним і складається з низки етапів [9, с. 175]: 
ідентифікація та залучення талантів; розвиток 
талантів; утримання талантів; відстеження та 
оцінка ефективності управління талантами 
(табл. 1).

За результатами опитування керівників 
провідних компаній світу, проведеного ком-
панією Pricewaterhouse Coopers (PwC), керів-
ництво компаній у державному секторі зіштов-
хується нині з тими самими проблемами, що 
й керівники приватних компаній, – з необхід-

ністю утримувати і мотивувати талановитих 
співробітників і впроваджувати інноваційні 
операційні процеси, що дають змогу отриму-
вати більш високі результати, одночасно ско-
рочуючи витрати [12].

Важливо акцентувати на тому, що визна-
чальним атрибутом сьогодення є період неви-
значеності та турбулентності. Протягом остан-
нього часу весь світ спостерігав за стрімким 
поширенням COVID-19, пандемії, що розпоча-
лася на початку 2020 року і назавжди змінила 
світ. У результаті поточна криза представила 
унікальну можливість подолати традиційне 
ставлення до людини і технологій як до окре-
мих складників і поєднати їхні можливості 
задля майбутньої синергії.

Нині соціальне замовлення суспільства щодо 
сучасних державних службовців формується 
крізь призму цифровізації усіх сфер державної 
політики та звучить таким чином: працівник має 
ефективно використовувати індивідуальні здіб-
ності; бути гнучким при вирішенні професійних 
завдань; вміти швидко адаптуватись до змін 
та безперервно навчатись.

Законом України «Про державну службу» 
(ст. 48) також передбачено, що створення 
належних умов для підвищення професійної 
кваліфікації державних службовців є обов’яз-
ком керівника державної служби відповідно 
та ключовим елементом етапу розвитку 
талантів у системі управління талантами (див.  
табл. 1) [6].

Таблиця 1
Основні етапи управління талантами*

Назва етапу Коротка характеристика етапу

1. Ідентифікація  
та залучення талантів

Організація визначає основні компетентнісні характеристики необхідних 
їй талановитих працівників, формує перелік основних джерел пошуку 
талантів, вибирає найефективніші методи та стратегії пошуку та їх залу-
чення тощо, використовує нестандартні методи залучення талантів

2. Розвиток талантів

Організація визначається з ключовими факторами привабливості для 
кандидатів та формує власні системи «вирощування» управлінських 
кадрів, розвитку та управління лідерством. Цей етап характеризується 
запровадженням та налагодженням безперервного процесу підвищення 
знань, вмінь, навичок, професійних та особистісних якостей таланови-
тих працівників, а також вживаються дії щодо формування сприятливого 
внутрішнього середовища для їх саморозвитку

3. Утримання талантів

Допомагає в пошуку інноваційних та креативних форм і методів менедж-
менту та мотивації для роботи з цією специфічною групою працівни-
ків. Розробляється довгостроковий (від одного року) план кар’єрного 
заміщення, професійних ротацій та спадкоємності серед талановитих 
працівників. Разом із тим в організаціях створюються диференційовані 
системи оплати праці талановитих працівників, впроваджуються методи 
нематеріальної мотивації, такі як підвищення їх кваліфікації та мобіль-
ності.

4. Відстеження та оцінка 
ефективності управління 

талантами

Полягає у формуванні основних якісних та кількісних показників ефек-
тивності, запровадженні дієвих методів оцінювання талантів, контролі за 
балансом витрат та результатів, а також внеску талановитих працівників 
у досягнення загальної стратегії організації

Джерело: побудовано на основі [9, с. 175]
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Як правило, на стадії розвитку талантів 
державний орган визначається з ключовими 
факторами привабливості для працівників 
та формує власні системи «вирощування» 
управлінських кадрів, розвитку та управління 
лідерством. Ця фаза характеризується запро-
вадженням та налагодженням безперервного 
процесу підвищення знань, вмінь, навичок, 
професійних та особистісних якостей тала-
новитих працівників, а також вживаються дії 
щодо формування сприятливого внутрішнього 
середовища для їх саморозвитку.

Своєю чергою пандемія COVID-19 засвід-
чила, що технології не замінюють людину, а, 
навпаки, доповнюють і розширюють її мож-
ливості. Поточна криза дала змогу зрозуміти, 
що люди й технології є набагато потужнішими 
разом, ніж окремо. А інформаційний голод під 
час пандемії COVID-19 є прекрасним підтвер-
дженням вислову: «Знання – це сила» [5].

Саме тому з метою розвитку талантів та 
здібностей співробітників державні органи 
нині імплементують найбільш перспективні 
технології управління знаннями. При цьому 
основним компонентом системи управління 
знаннями звичайно є люди, які вирішують 
проблеми, використовуючи мозковий штурм, 
нововведення, творчі сили і знання, отри-
мані з досвіду. Спільна праця людей примно-
жує знання, що накопичуються в організації, і 
покращує умови досягнення успіху [10].

Для сучасних державних органів життєво 
важливо впроваджувати процеси і технології, 
що сприяють поширенню і спільному викорис-
танню знань, оскільки це забезпечує їх особи-
стісний та професійний розвиток. Таким чином 
запускаються механізми системи управління 
талантами. Отже, для управління знаннями 
необхідна технологічна основа, побудована з 
використанням відповідної архітектури пошуку 
знань. Неможливо управляти інтелектуальним 
капіталом організації, якщо до нього немає 
швидкого і легкого доступу [8].

Цілеспрямоване використання й удоскона-
лення знань вивільняє величезний потенціал 
розвитку та зростання організації, який не 
може бути реалізований за допомогою тради-
ційних концепцій реорганізації та модернізації. 
Вирішити ці проблеми дає змогу організація 
системи управління знаннями з використан-
ням дистанційних технологій із метою ефек-
тивного виконання плану професійного роз-
витку працівників.

Зовсім нещодавно система дистанційного 
навчання в державному органі вважалась 
інновацією, яка передбачала введення нового 
в мету, зміст, методи і форми прийняття 
управлінських рішень, організацію спіль-

ної діяльності працівників. Нині дистанційне 
навчання – сукупність технологій, що забез-
печують донесення державним службовцям 
основного обсягу навчального матеріалу, інте-
рактивна взаємодія з працівниками у процесі 
навчання, надання можливості самостійної 
роботи з навчальними матеріалами, а також 
у процесі навчання.

«Навчання» і «робота» нині стали сино-
німами: професійні знання старіють дуже 
швидко, тому необхідно їх постійно вдоско-
налювати. Тому світова телекомунікаційна 
інфраструктура використовує можливість 
створення систем масового безперервного 
самонавчання, загального обміну інформа-
цією, незалежно від тимчасових і просторових 
поясів. Так, багато великих компаній створю-
ють у себе в структурі центри дистанційного 
навчання, щоб стандартизувати, зробити 
дешевшою і кращою якість підготовки свого 
персоналу. Наприклад, компанія Mіcrosoft 
створила великий навчальний портал для нав-
чання своїх співробітників, користувачів або 
покупців своїх продуктів, розроблювачів про-
грамного забезпечення [11].

Нині дистанційне навчання як інструмент 
системи управління талантами претендує на 
особливу форму професійного навчання дер-
жавних службовців. Дистанційне навчання, по 
суті, являє собою особисто орієнтовану форму 
навчання, що дає змогу враховувати індиві-
дуальні потреби кожного державного служ-
бовця, навчальні програми є гнучкими та опе-
ративними. Воно дає вибір укладачу контенту, 
змогу підібрати навчальний матеріал залежно 
від інформаційної потреби державного служ-
бовця та органу загалом, хоча дистанційні тех-
нології, впроваджені в робочий процес дер-
жавного органу, вимагають більш ретельного 
відпрацьовування методик засвоєння знань, 
аналізу пріоритетів факторів, що впливають на 
ефективність роботи.

Серед успішних кейсів використання тех-
нологій дистанційного навчання в процесі 
побудови системи управління талантами на 
державні службі доцільно розглянути досвід 
Державної міграційної служби України (ДМС) – 
центрального органу виконавчої влади, діяль-
ність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра 
внутрішніх справ.

Нині ДМС успішно забезпечує організа-
цію підвищення рівня професійної компе-
тенції державних службовців та працівників 
центрального апарату ДМС і її територіаль-
них органів [7]. Визначальними причинами 
запровадження управління знаннями в ДМС 
є насамперед потреби державного органу 
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в удосконаленні його «двигуна» – персоналу 
шляхом впливу на фактори успіху, критерії та 
ключові показники його ефективності.

Етап «розвитку талантів» у ДМС передбачає 
організацію системи заходів для визначення та 
аналізу потреб ДМС у навчанні та підвищенні 
кваліфікації персоналу, планування навчаль-
них заходів та забезпечення безперервного 
підвищення кваліфікації співробітників ДМС. 
Із цією метою ДМС імплементують найбільш 
перспективні технології, серед яких впрова-
дження спеціального програмного забезпе-
чення Єдиної інформаційно-аналітичної сис-
теми Управління міграційними процесами 
«Навчання працівників ДМС» (далі – Система). 
Завдяки використанню зазначеної технології 
забезпечуються реалізація механізму управ-
ління навчальними процесами в ДМС, під-
тримка бази дистанційних курсів, керування 
дистанційним навчанням, супровід очного 
навчання, збір та збереження статистичних 
даних щодо підвищення кваліфікації співробіт-
ників ДМС, використання внутрішніх інформа-
ційних ресурсів та сервісів вебпорталу.

Система навчання складається з двох функ-
ціональних компонент: компоненти навчання 
та вебпорталу.

До функцій компоненти навчання належать 
управління навчанням за дистанційними кур-
сами, управління контрольними заходами, які 
проводяться в режимі тестування у форматі дис-
танційних курсів, супровід навчання за очною 
формою навчання, збереження статистичної 
інформації щодо результатів навчання слуха-
чів за дистанційною та очною формами нав-
чання, результатів заходів із контролю знань.

До функцій вебпорталу належать автома-
тизація управління навчальним процесом, 

збереження та використання статистичної 
інформації для управління системою підви-
щення кваліфікації ДМС; надання доступу 
до внутрішньої бази знань ДМС, актуальних 
інформаційних матеріалів; надання доступу до 
спеціальних інформаційних засобів та сервісів 
для підтримки професійного навчання співро-
бітників ДМС та забезпечення якісного вико-
нання ними професійних обов’язків із належ-
ним рівнем якості.

Швидкий доступ до необхідних знань відіграє 
первинну роль, оскільки дає змогу значно підви-
щити якість щоденних ділових процесів у дер-
жавних органах. Так, нині у ДМС забезпечено 
автоматизацію управління основних складників 
навчального процесу: банк навчальних програм 
та дистанційних навчальних курсів; навчальні 
групи; особисті картки слухачів та потенційних 
слухачів курсів; система дистанційного нав-
чання; статистична звітність щодо навчальних 
процесів, включаючи відомості про навчання 
співробітників ДМС поза межами Системи.

З метою керування системою дистанцій-
ного навчання працівників ДМС у структурі 
Управління персоналу (УП) ДМС створено від-
повідний підрозділ «Навчально-методичний 
центр» (НМЦ),  основними завданнями діяль-
ності якого є:

 – організація внутрішньої системи профе-
сійного навчання та підвищення рівня профе-
сійної компетентності персоналу ДМС;

 – організація навчального процесу за дис-
танційною та очною формами навчання, здійс-
нення навчальних заходів та заходів із конт- 
ролю знань;

 – забезпечення якості навчання, здійснення 
моніторингу змісту і результатів навчальних 
заходів;

Рис. 1. Функціональна організаційна структура «Навчально-методичний 
центр» Управління персоналу Державної міграційної служби України
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 – інформаційний супровід професійного 
навчання співробітників ДМС, які навчаються 
в інших навчальних закладах поза межами 
НМЦ УП, збереження даних про їх навчання та 
підвищення кваліфікації в єдиній базі Системи 
навчання;

 – створення та розвиток навчально-мето-
дичної бази та інформаційних ресурсів вну-
трішнього вебпорталу.

Функціональна організаційна структура 
НМЦ УП забезпечує вирішення основних 
завдань НМЦ УП  та може бути адаптована для 
різного штатного розпису (рис. 1).

Навчання в межах Системи може проводи-
тись як із використанням спеціального про-
грамного забезпечення ЄІАС УМП «Навчання 
працівників ДМС», так і в зовнішніх навчальних 
закладах на регулярній та плановій засадах 
згідно із законодавством України.

Крім того, функціональні можливості 
Системи передбачають функціонування вну-
трішнього вебпорталу ДМС, який є її скла-
довою частиною, що реалізує функції управ-
ління навчальним модулем Системи навчання, 
забезпечує адміністрування Системи навчання 
та прав доступу до ресурсів Системи нав-
чання, надає додаткові інформаційні сервіси. 
Вебпортал ДМС дає змогу підтримувати під-
вищення кваліфікації співробітників шляхом 
надання постійного доступу до внутрішньої бази 
знань, забезпечення засобами інтерактивної 
взаємодії та оперативного інформування пер-
соналу ДМС із питань, які впливають на якість 
виконання ними професійних обов’язків.

Вебпортал надає для використання НМЦ 
УП такі інформаційні сервіси:

– вебконференція – для ведення інтерак-
тивних форумів;

– модуль новин – для розміщення актуаль-
ної інформації;

– Wiki-модуль – для накопичування бази 
знань ДМС;

– модуль нормативно-правової бази – для 
збереження та доступу до відповідної зако-
нодавчої інформації, яка стосується роботи 
ДМС;

– картка співробітника – для управління 
формуванням навчальних груп та збереження 
історії навчання та підвищення кваліфікації 
кожного співробітника ДМС;

– модуль опитування – для проведення 
інтерактивних опитувань серед співробітників 
ДМС із певних питань;

– платформа для проведення вебінарів – для 
дистанційного навчання в синхронному режимі 
(режимі онлайн-семінарів).

Функціональні можливості Системи доз-
воляють здійснювати підвищення кваліфікації 

працівників на плановій основі, за розпоря-
дженням керівництва ДМС, за замовленням 
керівників підрозділів та за особистим бажан-
ням співробітників ДМС.

Як засіб для інформування, навчання, під-
вищення рівня компетентності та кваліфікації 
співробітників ДМС на постійній основі напов-
нюються та забезпечується використання 
інформаційних ресурсів та сервісів внутріш-
нього вебпорталу.

Документообіг навчального процесу за 
всіма напрямами навчання, включаючи моні-
торинг результатів навчання та статистичні 
звіти щодо навчальної діяльності ДМС, забез-
печується потужностями Системи.

Доступ до навчальних ресурсів компоненти 
навчання та ресурсів вебпорталу надається 
особам, які зареєстровані в Єдиній інформа-
ційно-аналітичній системі управління мігра-
ційними процесами ДМС та мають відповідну 
особисту картку в Системі навчання.

Відомості про навчання слухачів збері-
гаються в Системі навчання протягом п’яти 
років та доступні координаторам навчаль-
ного процесу через систему уніфікованих для 
всіх форм навчання статистичних звітів. Це 
дає змогу запровадити в державному органі 
HR аналітику та надалі прогнозувати потреби 
у підвищенні кваліфікації та плануванні служ-
бової кар’єри.

Звіти про проходження навчання слухачів 
автоматично зберігаються також в їхніх особи-
стих картках у Системі навчання.

Важливим інструментом розвитку талантів 
у ДМС є процес розвитку навчально-методич-
ної бази. Розроблення нових навчальних про-
грам та дистанційних курсів здійснюється, в 
тому числі і працівниками ДМС в операційній 
фазі. Механізм актуалізації забезпечує засто-
сування останніх версій нормативних докумен-
тів, які використовуються в діяльності ДМС.

Система навчання надає засоби для керу-
вання системою навчання, здійснення нав-
чання за дистанційною формою, супроводу 
навчання за очною формою, управління інфор-
маційними ресурсами та сервісами внутріш-
нього вебпорталу ДМС.

Отже, головними результатами впрова-
дження системи дистанційного навчання 
в систему управління талантами ДМС є:

– підвищення кваліфікації та надання вузь-
коспеціалізованих знань працівникам відбува-
ється без відриву від основного місця роботи;

– навчання охоплює усі сфери діяльності 
ДМС;

– Система дає змогу навчатися в будь-який 
зручний для співробітника час та у зручному 
для нього форматі;
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– у процесі навчання застосовуються різні 
формати навчання з використанням інтерак-
тивних методик;

– потужності Системи дають змогу ефек-
тивно та швидко закрити потреби у підвищенні 
кваліфікації та оптимізувати увесь процес нав-
чання;

– за період використання Системи в про-
цесі підвищення кваліфікації державних служ-
бовців було заощаджено близько 50 тис. грн.

Описана практика повністю відповідає 
вимогам ст. 48 Закону України «Про державну 
служу» [6], а саме у зв’язку із запровадженням 
дистанційного навчання у ДМС створені умови 
для підвищення рівня професійної компетент-
ності шляхом професійного навчання, яке про-
водиться постійно.

Висновки. Резюмуючи вищевикладене, 
можемо констатувати, що дистанційне нав-
чання як інструмент професійного розвитку 
державних службовців та необхідна сходинка 
для просування по службі дає змогу згенеру-
вати майбутні рішення щодо методів та спо-
собів застосування знань, визначити заходи 
щодо трансформації знань у певній галузі з 
доведенням множини знань до кожного вико-
навця робіт, розробити плани переміщення 
знань, вибрати процеси управління знаннями.

Так, наприклад, описана вище система 
дистанційного навчання ДМС дає змогу вико-
ристовувати HR-метрики для формування HR 
аналітики, що вдосконалює усі управлінські 
процеси служби. Окрім того, вона  є засо-
бом удосконалення професійної підготовки 
державних службовців ДМС до ефективного 
виконання службових обов’язків, має без-
перервний характер і проводиться протягом 
службової діяльності працівників.

При цьому застосування інтерактивних тех-
нологій у процесі навчання державних служ-
бовців дає змогу не тільки ефективно засвоїти 
інформацію, а й розвинути особистісні ком-
петенції, визначити під час тренінгу потенціал 
співробітників, сприяє командоутворенню і 
формуванню корпоративної культури держав-
ного органу.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Покращення організації соціального 
обслуговування в межах України здійснюється 
в загальній системі соціального захисту гро-
мадськості. Перший крок щодо реформування 
цього сектора на території України – прове-
дення пенсійної реформи. Другим надважли-
вим кроком є проведення реформи безпосе-
редньо сектора соціального обслуговування. 
Очевидним є те, що як і реформи в кожній із 

решти типів діяльності у сфері економіки, 
реформування соціального обслуговування 
має відбуватися згідно з європейськими стан-
дартами, якими передбачається обов’язкова 
участь у соціальному захисті громадян місце-
вої влади та утворень недержавного значення, 
інакше кажучи, суспільства, що визначається 
як громадянське. Найважливішим аспектом, 
на нашу думку, є оптимальний баланс між міс-
цями, які займають державні й місцеві владні 
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У статті проаналізовано організаційно-ін-
ституційний механізм реалізації соціаль-
ної політики України. Встановлено, що під 
механізмом реалізації державної соціальної 
політики варто розуміти комплекс інстру-
ментів та способів впливу на діяльність 
та подальший розвиток соціальної сфери 
у країні задля досягнення мети відповідної 
державної політики. Визначено, що сучасна 
держава має гарантувати соціальні права 
громадян і захищати їх від соціальних ризи-
ків. Одним із головних завдань сучасної соці-
альної політики має стати не повне пере-
кладання відповідальності за добробут на 
плечі індивіда, а створення трампліна для 
власної відповідальності. Тому політикам 
і суспільству важливо усвідомлювати, які 
ресурси необхідно надати найбільш нуж-
денним (з огляду на неоднорідність групи і 
помітну диференціацію рівнів бідності все-
редині самої групи), щоб зупинити процес 
«скочування» мільйонів людей у соціальну й 
економічну ізоляцію.
Досліджено, що формування в Україні спри-
ятливого для реалізації політики соціальної 
якості інституційного середовища вимага-
тиме ефективних кроків щодо: збільшення 
реальних обсягів загального соціального 
бюджету (до його складу зараховуємо 
соціально орієнтовані статті зведеного 
бюджету держави та бюджети фондів 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування); вдосконалення систем 
пенсійного забезпечення та соціального 
страхування; створення конкурентного 
ринку соціальних послуг та ринку соціальних 
інновацій; розбудови системи соціального 
інвестування; забезпечення ефективного 
соціального захисту та соціально-економіч-
ної реінтеграції внутрішньо переміщених 
осіб; відновлення економіки та соціальної 
інфраструктури підконтрольних терито-
рій, постраждалих унаслідок військового кон-
флікту на Донбасі, тощо.
Обґрунтовано, що завданням соціальної під-
тримки є переміщення акцентів із надання 
грошової допомоги на заходи із соціального 
залучення, повернення до ринку праці та 
повноцінного самостійного життя. Профі-
лактика бідності, протидія її поширенню 
та виникнення анклавів застійної бідності – 
один із найважливіших пріоритетів держав-
ної соціальної політики.

Ключові слова: соціальна політика, соці-
альний захист, державна влада, механізм, 
соціальне обслуговування.

The article analyzes the organizational and insti-
tutional mechanism for implementing the social 
policy of Ukraine.  It was establishing that the 
mechanism of implementation of state social 
policy should be understand as a set of tools 
and ways to influence the activities and further 
development of the social sphere in the country 
in order to achieve the goal of the relevant state 
policy.  It is determined that the modern state 
must guarantee the social rights of citizens and 
protect them from social risks.  One of the main 
tasks of modern social policy should not be the 
complete transfer of responsibility for welfare on 
the shoulders of the individual, but the creation of 
a springboard for their own responsibility.  In this 
regard, it is important for politicians and society to 
be aware of what resources need to be provided 
to those most in need (given the heterogeneity 
of the group and the marked differentiation of 
poverty levels within the group) to stop millions 
of people from slipping into social and economic 
isolation.
It was studding that the formation of a favorable 
institutional environment for the implementation 
of social quality policy in Ukraine will require 
effective steps to: increase the real size of the 
general social budget (it includes socially ori-
ented articles of the consolidated state budget 
and budgets of compulsory state social insur-
ance);  improvement of pension and social insur-
ance systems; creation of a competitive market 
of social services and a market of social inno-
vations;  development of the social investment 
system; ensuring effective social protection and 
socio-economic reintegration of internally dis-
placed persons;  restoration of the economy and 
social infrastructure of the controlled territories 
affected by the military conflict in Donbass, etc.
It was substantiate that the task of social support 
is to shift the emphasis on the provision of finan-
cial assistance to measures for social inclusion, 
return to the labor market and a full independent 
life.  Prevention of poverty, counteraction to its 
spread and the emergence of enclaves of stag-
nant poverty – one of the most important priori-
ties of state social policy.
Key words: social policy, social protection, state 
power, mechanism, social service.
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органи та громадські організації під час соці-
ального обслуговування, а також контроль за 
його проведенням.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Цю тему досліджувало багато наці-
ональних та зарубіжних науковців і практи-
ків, зокрема, Н. Добрєва [1], О. Люта  [2], 
В. Собченко [3], Т. Токарський [5], І. Стеблянко 
[6], О. Макарова [7] та інші. Науковці вивчали 
концептуальні основи формування соціальної 
політики в Україні, розвиток соціальної сфери 
України в умовах євроінтеграційних процесів, 
соціальні орієнтири України в євроінтеграцій-
ному процесі тощо.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Соціальна політика дер-
жави є найважливішим соціальним механізмом 
перетворення суспільства. Суб’єкти соціальної 
політики мають здійснювати як профілактич-
ний, так і компенсаційний соціальний захист, 
соціальну підтримку в різних сферах суспіль-
ного життя: фінансовій, промисловій, сфері 
послуг, екологічній, медичній, освітній. Багато 
науковців досліджували питання соціальної 
політики. Проте варто зазначити, що багато 
питань залишаються невирішеними. На думку 
автора, незначна увага приділяється розвитку 
організаційно-інституційного механізму реа-
лізації державної соціальної політики України.

Метою статті є дослідження вдоскона-
лення організаційно-інституційного меха-
нізму реалізації державної соціальної полі-
тики України.

Виклад основного матеріалу. Для того 
щоб населення схвалювало проведену соці-
альну політику, спрямовану на підвищення 
його рівня і якості життя, необхідно визначити 
та затвердити соціальні орієнтири суспільного 
добробуту, в тісному взаємозв’язку із соціаль-
ними інтересами населення, враховуючи мож-
ливості конкретних верств населення, ресурсні 
умови регіонів для надання доступних соціаль-
них послуг [1]. Курс України на євроінтеграцію 
передбачає досягнення сучасних характерис-
тик якості життєвого рівня населення, поси-
лення ролі держави в регулюванні економіч-
них і соціальних процесів, перехід до надійної 
системи соціального партнерства суб’єктів 
господарювання і органів влади. Підвищення 
добробуту населення, а отже, і якості життя, 
можна досягти завдяки збільшенню темпів 
економічного зростання [2].

Враховуючи курс України на євроінтегра-
цію, доцільно адаптувати певний досвід євро-
пейських країн із метою ефективного роз-
витку соціальної сфери, а саме: створення 
умов макроекономічної стабілізації, розробка 
напрямів щодо забезпечення соціальної орі-

єнтації економіки, гармонізація соціальної і 
бюджетної політики, використання показників 
людського розвитку як індикаторів соціаль-
ного ефекту державних програм [3]. На нашу 
думку, запровадження в соціальну сферу норм 
Європейського Союзу сприятиме високому 
якісному життєвому рівню громадян та відтво-
ренню людського ресурсу.

Вступом України до Євросоюзу передба-
чається низка перспектив у соціальній сфері, 
через що, на нашу думку, варто зосередитись 
на деяких із них: ефективному захисті свобод 
громадян в інститутах Євросоюзу; відкритті 
кордону, щоб населення вільно переміщува-
лися; високому життєвому рівні суспільства. 
Водночас Україна матиме за можливі такі 
соціальні вигоди, як створення суспільного 
прошарку «середній клас» та реформа таких 
важливих соціальних складників в Україні, як 
освіта, охорона здоров’я, соціальний захист.

Проте варто зазначити, що Україна не має 
сліпо повторювати шлях держав із перехідною 
економікою або розвинутих в економічному 
плані держав з їхніми соціальним захистом та 
соціальною політикою загалом, що були сфор-
мовані останніми десятиліттями. Не варто 
ігнорувати накопичений світовий досвід вирі-
шення проблемних питань соціального харак-
теру, потрібно постійно піддавати його аналізу 
і використанню у своїх потребах. Україна має 
оновити та реформувати цю сферу, застосову-
ючи світові надбання в соціальній галузі; наша 
держава має забезпечити собі гідний статус 
серед держав Європи.

Водночас слушною є думка, що зближення 
з ЄС є гарантією, а виконання його вимог слу-
гуватиме інструментом розбудови демокра-
тичних інституцій в Україні. Співробітництво 
з ЄС сприятиме наближенню соціальних умов 
України до високих європейських стандартів, 
підвищенню рівня життя й добробуту насе-
лення [4].

Для України на сучасному кризовому етапі 
потрібні заходи щодо рішучих змін у всіх галузях, 
які привносять зрушення насамперед в еконо-
мічній сфері. Це стосується збільшення розміру 
прожиткового мінімуму (реального), зростання 
розміру реальної заробітної плати, підвищення 
рівня соціальних стандартів на основі зміни 
якості життя, особливо медичних стандар-
тів, індексу людського розвитку (ІЛР), а також 
додержання стандартів екології. Важливим є 
рівень довіри населення до реформ [5].

Прямування до європейських стандар-
тів якості соціальних зрушень дає надійний 
ґрунт для втілення в життєві перспективи соці-
ально-економічної та політичної складових 
частин. І, навпаки, бюджетна основа реально 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

38 Випуск 22. 2021

гарантує досягнення соціальних стандартів 
відповідно до світової практики. Вирішення 
бюджетних завдань має бути переорієнто-
ване на пріоритети: збалансованість і безде-
фіцитність держбюджету, його прозорість і 
контроль, систематичність надходжень та їхня 
вмотивована реальність [5].

Сучасна держава має гарантувати соціальні 
права громадян і захищати їх від соціальних 
ризиків. Одним із головних завдань сучас-
ної соціальної політики має стати не повне 
перекладання відповідальності за добро-
бут на плечі індивіда, а створення трампліна 
для власної відповідальності. Тому політи-
кам і суспільству важливо усвідомлювати, 
які ресурси необхідно надати найбільш нуж-
денним (з огляду на неоднорідність групи й 
помітну диференціацію рівнів бідності все-
редині самої групи), щоб зупинити процес 
«скочування» мільйонів людей у соціальну й 
економічну ізоляцію. Високий рівень розвитку 
людського потенціалу сприяє соціально-е-
кономічному розвитку. Слабкий же розвиток 
людського потенціалу, як правило, спричинює 
низькі темпи зростання, що значною мірою 
підриває перспективи для розвитку людського 
потенціалу в майбутньому. Величезну роль у 
процесі цієї взаємодії відіграє чітка політична 
орієнтація органів влади на підтримку, фор-
мування і розвиток людського потенціалу. 
Цим зумовлюється необхідність розробки 
й реалізації відповідних стратегій і програм 
розвитку, спрямованих на формування вза-
ємозміцнювальних причинно-наслідкових 
зв’язків, що сприяють формуванню й роз-
витку людського потенціалу і, відповідно, стій-
кого соціально-економічного зростання [6].

Останнім часом в Україні збільшується 
число громадян, що «споживають» соціальні 
послуги, крім цього, відбувається зростання 
диференціації таких громадян. Таким чином, 
створюються більш диференційовані потреби, 
для задоволення яких замало передати повно-
важення до місцевого рівня. Зокрема, потрібно 
вирішити питання, пов’язане із централізова-
ністю соціального обслуговування, до кінця 
зруйнувавши вияви монополії в Україні в цій 
галузі. Країна за нових умов мала б підготувати 
сприятливе правове підґрунтя для соціального 
обслуговування населення, а вже на місцевих і 
регіональних рівнях це обслуговування мають 
розробляти і формувати, враховуючи кон-
кретні потреби громадян, які прогнозовано є 
його отримувачами.

Завданням соціальної підтримки є перемі-
щення акцентів із надання грошової допомоги 
на заходи із соціального залучення, повер-
нення до ринку праці та повноцінного самостій-

ного життя. Профілактика бідності, протидія її 
поширенню та виникнення анклавів застійної 
бідності – один із найважливіших пріоритетів 
державної соціальної політики. Особливо соці-
ально небезпечною є застійна бідність серед 
працездатного населення та сімей із дітьми. 
Саме ці контингенти мають бути в центрі уваги 
соціальних служб щодо проведення заходів 
соціальної адаптації, реабілітації та допомоги 
із працевлаштування [7]. Пропонуються такі 
заходи, які будуть сприяти соціальному адап-
туванню та виходу із становища, що можна 
трактувати як бідність: психологічна робота; 
створення та втілення профорієнтаційних 
програм для того, аби визначити можливості 
працевлаштування чи освіти (перекваліфіка-
ції); створення та втілення програм освіти та 
перекваліфікації для підвищення кваліфікацій-
ного рівня; створення та втілення програм по 
роботах громадського характеру; створення 
та втілення програм зайнятості; створення та 
втілення програм медико-соціального обслу-
говування для сімей, які є кризовими та небла-
гополучними.

Що стосується удосконалення організацій-
ного механізму реалізації державної соціаль-
ної політики, важливими, на наш погляд, є такі 
аспекти:

1) доречним буде запровадження в роботі 
усіх установ соціального характеру та решти 
суб’єктів надавання соціального обслугову-
вання сучасного фінансового та організацій-
ного менеджменту. Це надважливо через те, 
що індивідуальний підхід покликаний сприяти 
цільовому використанню фінансового ресурсу, 
що виділяється для соціального захисту насе-
лення. З цією метою, в тому числі, у процесі 
виокремлення особистих потреб треба досягти 
отримання достовірних даних про майновий 
стан і доходи громадян, які прогнозовано є 
отримувачами соціального обслуговування. 
Замовниками послуг, до користі їх отримува-
чів, разом із тим можуть бути розпорядники 
коштів бюджету, що виділятимуться на забез-
печення конкретного виду обслуговування;

2) до головних напрямів покращення інди-
відуального підходу забезпечення соціаль-
ного обслуговування належить створення 
реєстру усіх суб’єктів надавання соціального 
обслуговування державного і недержавного 
характеру та відкритого доступу громадян до 
такого реєстру;

3) одним із важливих шляхів вдосконалення 
соціального захисту в Україні на сучасному 
етапі є саме розвиток мережі служб з організа-
ції соціально-побутового обслуговування інва-
лідів та непрацездатних громадян похилого 
віку вдома. Це пов’язано, зокрема, з високою 



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

39

  МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

вартістю утримання в стаціонарних установах 
для інвалідів, людей похилого віку, що поясню-
ється значними витратами на забезпечення 
матеріально-технічної бази та численний 
медичний адміністративно-господарський 
штат. Отже, для держави значно дешевше 
налагодити систему «домашнього» обслугову-
вання за допомогою кваліфікованих соціаль-
них, медичних працівників та функціонування 
мережі відповідних служб – відділень соці-
альної допомоги або територіальних центрів;

4) один зі способів вдосконалити соціаль-
ний захист – посилення ролі громадських 
об’єднань недержавного значення цієї сфери. 
Для покращення їх роботи в напрямі соціаль-
ного захисту населення потрібно зайнятися 
розробкою юридичної, нормативно-право-
вої благодійної бази, передбаченням певних 
податкових пільг у процесі втілення проєктів 
та програм соціального змісту, реалізація яких 
у наш час не забезпечена або неповною мірою 
забезпечена урядом держави;

5) підвищити показник працевлаштовано-
сті громадян на засадах достойного трудового 
місця можна шляхом удосконалення техноло-
гій забезпечування інфорсменту в межах соці-
ально-трудової сфери, через що треба досягти 
посилення захисту працівників на випадок 
затримування зарплати, та забезпечування 
забезпечення фінансової вимоги найманців, 
якщо роботодавець виявиться неконкуренто-
спроможним через Гарантійну установу;

6) наступним важелем, який передбачає 
ефективний соціальний захист на ниніш-
ній стадії, є зміцнювання позиції, яку займає 
середній клас. Цей пункт вважається важли-
вим інструментом ринкових змін, приватної 
діяльності та підприємницької активності гро-
мадян. Саме середній клас є запорукою ста-
більного функціонування будь-якої суспільної 
системи. Необґрунтованим є масштабний від-
рив у розподілі доходу та майна, що є загро-
зою соціальних потрясінь.

Висновки. Підбиваючи підсумок усього 
вищезазначеного, вважаємо, що основні типи 
підтримки конкурентної переваги людських 
ресурсів Євросоюзу виступають як соціалі-
зація економічної сфери, що спирається на 
ефективну соціальну політику, яка заснована 
на стабілізації макроекономіки, на  значну 

роль держави в перерозподілі доходу і забез-
печенні відсутньої крайньої диференціації 
доходу в різних суспільних прошарках, високі 
державні соціальні гарантії для населення, 
охорону довкілля та сприятливі умови праці, 
якими визначається менше затрат на охо-
рону здоров’я і стимулюється нарощення 
виробничого потенціалу, перехід до економіч-
ної системи, яка була б наукоємною, на базі 
найефективнішої методології росту інфор-
матизації та НДДКР, безперервного навчаль-
ного процесу та підвищення кваліфікаційного 
рівня персоналу для засвоєння ними новітніх 
технологічних засобів. За умови, що передба-
чає активізацію євроінтеграції, забезпечення 
спрямованості на підвищену конкурентоздат-
ність людських ресурсів на стадії їх розбудови 
на території України, необхідно взяти до уваги 
сучасні напрями забезпечування конкурен-
тоздатності людських ресурсів у державах 
Європейського Союзу, що варто розуміти як 
перспективний напрям подальших розвідок 
у межах цієї проблеми.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Проблема налагодження ефектив-
ного механізму комунікації органів місцевого 
самоврядування та суспільства залишається 
актуальною і нині. Серед науковців тривають 
дискусії щодо дієвості різних форм співпраці 
громадян із місцевою владою, проте норма-
тивно-правове регулювання залишається 
найбільш доцільним інструментом впливу на 

ініціативи громадян та управлінські рішення 
державних службовців. Сучасні трансфор-
мації у структурі органів державної і місце-
вої влади, зокрема проведення реформи 
політичної, адміністративної та фінансової 
децентралізації, відбуваються з метою під-
вищення ролі принципів демократизації та 
довіри населення. Суспільство, побудоване 
на демократичних засадах, більш раціо-
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Стаття присвячена аналізу поточного 
стану та перспектив покращення норма-
тивно-правового регулювання громадських 
слухань як важливого елементу сучасного 
механізму збалансування інтересів орга-
нів влади та інститутів громадянського 
суспільства. У науковій роботі наголошу-
ється на необхідності вдосконалення сучас-
них правових інструментів безпосеред-
нього діалогу об’єднаних територіальних 
громад (далі – ОТГ) із місцевими органами 
публічної влади.
Доведено, що в сучасних умовах динаміч-
ного соціально-економічного розвитку гро-
мадські слухання є ефективним механіз-
мом забезпечення демократії на місцевому 
рівні, формою взаємодії місцевої влади з 
територіальною громадою. Нині законо-
давство виступає базовим інструментом 
збереження комунікації між різними рівнями 
політичної системи країни та її учасни-
ками; нормативно-правові важелі впливу 
можна вважати одними з найбільш дієвих 
засобів забезпечення стабільного соціаль-
но-економічного розвитку, а також раці-
онального перерозподілу управлінських 
повноважень між суспільством і владою.
Отже, наукова стаття являє собою уза-
гальнення сучасної практики законодав-
чого регулювання громадських слухань та 
механізмів його вдосконалення, зокрема 
методів підвищення ефективності комуні-
кації органів влади і інститутів громадян-
ського суспільства шляхом використання 
дієвих нормативно-правових інструментів. 
Дослідження проблематики здійснювалось 
завдяки застосуванню методів порівняння, 
абстракції, аналізу та узагальнення.
На основі теоретико-методологічного ана-
лізу особливостей організації громадських 
слухань в Україні в статті було визначено 
недоліки чинного нормативно-правового 
підґрунтя, окреслено основні проблеми та 
суперечності законодавства, що регулює 
процеси співпраці влади і громадськості.
У процесі аналізу було визначено, що вдоско-
налення сучасної системи нормативно-пра-
вового забезпечення громадських слухань 
є перспективним механізмом підвищення 
рівня демократизації суспільства.
Ключові слова: громадські слухання, об’єд-
нані територіальні громади, місцеве само-

врядування, громадськість, органи місце-
вого самоврядування, нормативно-правове 
регулювання, інститути громадянського 
суспільства.

The article is devoted to the analysis of the cur-
rent state and the prospects of development of 
regulatory and legal regulation of organization 
of public hearings as a modern method to get 
to balance between interests of government 
and civil society institutions. So, the research 
paper also points to the need to improvement 
of existing legal instruments of direct dialogue 
between amalgamated territorial communities 
(ATCs) and elected by them the authorities of 
local government.
It is proved that public hearings and inquiries are 
an effective mechanism for preserve democracy 
and re-establish the rule of law at the community 
level; in addition, public hearings are one of the 
main forms of cooperation between local govern-
ment and civil society institutions in an environ-
ment of dynamic economic and social develop-
ment. Today, legislation is the main instrument 
in promoting economic development; regulatory 
and legal regulation provides to preserve trust 
and understanding among the state authorities, 
local self-government bodies, citizens and other 
political actors.
So, the research paper is devoted to the gener-
alize of modern practice of regulatory and legal 
regulation of public hearings and ways in which 
their holding could be improved, in particular the 
way in which the local government and institutes 
of civil society can enhance the effectiveness 
of interaction by preserving the rule of law and 
democracy. Comparison, methods of abstrac-
tion, analysis and generalization are the research 
methods which were used in the article.
The article traces with the weaknesses in the 
current state of regulatory and legal regulation 
of public hearings, based on a theoretical and 
methodological analysis of the peculiarities of 
organization of public hearings in Ukraine.
The study highlights that improving the effective-
ness of regulatory and legal regulation of public 
hearings is one of the main priorities in the con-
text of bringing about greater democratization.
Key words: public hearings, amalgamated 
territorial community, local government, public, 
authorities of local government, regulatory and 
legal regulation, institutes of civil society.
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нально використовує наявний соціально-еко-
номічний та фінансовий потенціал громади. 
Крім того, ефективне нормативно-правове 
регулювання громадських слухань сприяє не 
лише захисту інтересів ОТГ, а й забезпечує 
ефективність роботи органів місцевої влади 
шляхом визначення пріоритетності цілей. 
У зв’язку із цим виникає нагальна потреба 
в аналізі законодавства, що встановлює 
права і обов’язки сторін, які беруть участь 
у громадських слуханнях – сучасній формі 
діалогу місцевої влади та інститутів грома-
дянського суспільства щодо вирішення най-
більш значущих питань.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням розвитку нормативно-право-
вого регулювання громадських слухань як 
форми взаємодії влади і суспільства в умо-
вах децентралізації присвячено праці бага-
тьох науковців. Зокрема, М. Баймуратов [1] 
здійснював аналіз основних принципів зако-
нодавчої регламентації громадських слухань 
в Україні в контексті дослідження феномено-
логії інститутів місцевого самоврядування, 
тобто шляхом узагальнення вітчизняної прак-
тики формування правового підґрунтя локаль-
ної демократії. Враховуючи природу виник-
нення поняття локальної демократії, дослідник 
підтвердив існування муніципальних прав 
людини, а також виокремив їхні ключові осо-
бливості (параметри). М. Баймуратов разом із 
О. Галус [2–4] здійснили аналіз стану розвитку 
нормативно-правового регулювання порядку 
вирішення громадами питань місцевого зна-
чення, дослідили сутність муніципально-пра-
вових актів безпосереднього народовладдя 
та запропонували шляхи вдосконалення зако-
нодавчого регулювання механізму участі гро-
мадськості в публічному управлінні.

Роль, особливості організації та актуальні 
проблеми нормативно-правового регулю-
вання відносин інститутів громадянського 
суспільства з органами місцевого самовряду-
вання проаналізували В. Добреля та А. Колосов 
[5]. Дослідники у своїй праці стверджували, що 
взаємоузгодження інтересів органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, 
засобів масової комунікації і громадськості є 
важливою умовою демократичного розвитку 
держави, своєю чергою нормативно-правове 
регулювання виступає основним інструмен-
том збалансування прав, обов’язків і повно-
важень учасників громадських слухань. Аналіз 
основних нормативно-правових актів, якими 
регулюються громадські обговорення в про-
цесі прийняття рішень органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування 
здійснив О. Бутков [6].

Зарубіжний досвід конституційного регу-
лювання громадських слухань, а також 
доцільність його застосування в умовах реа-
лізації Україною євроінтеграційних прагнень 
узагальнив О. Батанов [7]. Недоліки та дієві 
шляхи вдосконалення нормативно-правового 
регулювання громадських слухань як форми 
громадського контролю, що здійснюється 
громадами в умовах реалізації реформи децен-
тралізації в Україні, дослідив М. Віхляєв [8].

Питанням розвитку нормативно-правового 
регулювання взаємодії влади і інститутів гро-
мадянського суспільства присвячено багато 
праць зарубіжних дослідників. Зокрема, 
сучасні засоби (в т.ч. нормативно-правові) збе-
реження демократії та довіри громадськості 
до влади досліджували J. Wilson [9], M. Warren 
[10]; стратегічні цілі діяльності органів місце-
вого самоврядування окреслив M. Johnston 
[11]. Дослідник визначив, що метою реаліза-
ції управління на рівні громади є максиміза-
ція суспільного інтересу до процесів, а також 
результатів урядового менеджменту [11], а 
нормативно-правове регулювання в контек-
сті досягнення визначеної мети є основним 
інструментом дотримання прав і свобод гро-
мадськості.

Мета статті. Наукова стаття являє собою 
оригінальне дослідження поточного стану та 
перспектив покращення нормативно-пра-
вового регулювання громадських слухань як 
важливого елементу сучасного механізму зба-
лансування інтересів органів влади та інститу-
тів громадянського суспільства. Задля досяг-
нення поставленої мети в процесі дослідження 
було сформовано та вирішено такі завдання:

– охарактеризувати особливості норматив-
но-правового регулювання громадських слу-
хань в Україні;

– визначити основні недоліки законодавчої 
бази, що регулює процеси взаємодії органів 
місцевої влади та інститутів громадянського 
суспільства;

– окреслити перспективи вдосконалення 
нормативно-правового регулювання громад-
ських слухань як важливого етапу підвищення 
результативності комунікації влади і громадян.

Виклад основного матеріалу. Проблема 
налагодження комунікації між ОТГ та обраними 
її громадянами органами управління зали-
шається актуальною завдяки низькому рівню 
результативності співпраці сторін. Оскільки 
реформа децентралізації в Україні триває, 
оновлення порядку нормативно-правового 
регулювання громадських слухань є невід’єм-
ним етапом трансформаційних заходів.

Громадські слухання визначено однією з 
найбільш результативних форм комунікації 
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інституцій громадянського суспільства з міс-
цевими органами влади; сутність категорії 
розуміється як сукупність законодавчо визна-
чених заходів,  організація та проведення яких 
здійснюється органами  публічної влади в 
чітко зумовлені строки; метою таких заходів є 
виявлення громадської думки та її врахування 
в процесі прийняття нормативно-правових 
актів шляхом їх деталізованого розгляду гро-
мадянами (зокрема, завдяки здійсненню  екс-
пертного аналізу, порівняння та оцінки пер-
спектив впровадження, а також внесенню 
громадськістю актуальних пропозицій чи 
зауважень) [12, с. 274].

Найбільш важливими елементами норма-
тивно-правового регулювання громадських 
слухань в Україні є такі (рис. 1):

На міжнародному рівні нормативно-право-
вого регулювання громадських слухань клю-
чова роль відведена Європейській хартії міс-
цевого самоврядування (далі – Європейська 
Хартія), яку Верховна Рада України ратифіку-
вала 15 липня 1997 року. Документ став осно-
вою для запровадження в Україні європей-
ських принципів організації публічної влади на 
місцевому рівні. Стаття 3 Європейської Хартії 
містить такі положення:

– по-перше, місцеве самоврядування варто 
розглядати як право i спроможність місце-
вої влади здійснювати регуляторну діяльність 
(в межах чинного законодавства), а також 
поточне управління деякою частиною держав-
них справ, які належать до їхньої компетенції 
та знаходяться в межах інтересів місцевого 
населення;

– по-друге, реалізація управління на місце-
вому рівні здійснюється радами або зборами, 
члени яких обираються таємним голосуван-

ням; наведене положення жодним чином не 
заважає проведенню зборів громадян, рефе-
рендумів або будь-яких інших форм прямої 
участі громадськості у вирішенні питань міс-
цевого значення.

Важливим кроком на шляху забезпечення 
участі громадян у публічному управлінні про-
цесами місцевого значення стала Конвенція 
про доступ до інформації, участь громад-
ськості в процесі прийняття рішень та доступ 
до правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля (далі – Орхуська Конвенція), яку було 
ратифіковано Україною Законом від 6 липня 
1999 року № 832-XIV. Орхуська конвенція наго-
лошує: «Кожна із сторін забезпечує участь 
громадськості вже на ранньому етапі, коли 
відкриті всі можливості для розгляду різних 
варіантів, і коли участь громадськості може 
бути найбільш ефективною» [14].

Основні аспекти міжнародних регулятор-
них актів знайшли своє відображення як 
у Конституції України, так і у вітчизняному 
законодавстві; проте відсутність ретельної 
адаптації міжнародних положень до вимог 
вітчизняного політичного і соціально-еконо-
мічного середовища знижує результативність 
їх практичного застосування, а також пере-
шкоджає процесам моніторингу за порядком 
їх дотримання на місцевому рівні.

На конституційному рівні основним законом, 
що забезпечує дотримання прав і обов’язків 
учасників громадських слухань як форми взає-
модії влади і громадян, є Конституція України. 
Зокрема, стаття 3 Конституції України гаран-
тує, що права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави, яка  відповідає перед людиною за 
свою діяльність; стаття 5 Конституції України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 рівень – міжнародні нормативно-правові акти 
 

СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ В УКРАЇНІ 

2 рівень – конституційний рівень регулювання 
 
 3 рівень – законодавчий рівень регулювання 
 

4 рівень – підзаконні акти та нормативні акти центральних органів виконавчої влади 
 

5 рівень – основні місцеві нормативно-правові акти 
 

Рис. 1. Елементи нормативно-правового регулювання громадських слухань
Джерело: складено автором за даними [13]
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передбачає, що народ здійснює владу без-
посередньо і через органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування; 
стаття 69  Конституції  України визначає, що 
народне волевиявлення здійснюється через 
вибори, референдум та інші  форми безпосе-
редньої демократії [15].

Таким чином, Конституція України визначає 
базові аспекти розвитку місцевого самовряду-
вання, зокрема в напрямі активізації взаємодії 
громадськості з місцевою владою.

На законодавчому рівні регулювання гро-
мадських слухань здійснюється на основі 
таких законів:

1) Закон України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», який регулює як процес органі-
зації громадських слухань (стаття 13), так і деякі 
інші форми взаємодії інститутів громадянського 
суспільства з владою, зокрема, проведення 
місцевих референдумів (стаття 7), загальних 
зборів громадян (стаття 8), слухань місцевих 
ініціатив (стаття 9), комунікацій із органами 
самоорганізації населення (стаття 14) [16];

2) Закон України «Про органи самоорганіза-
ції населення», який регулює процедури участі 
громадян у процесах управління громадою;

3) Закон України «Про звернення гро-
мадян», що регламентує порядок звернень 
громадськості до органів влади та визначає 
вимоги до таких звернень;

4) Закон України «Про добровільне об’єд-
нання територіальних  громад», що регламен-
тує обов’язок щодо проведення громадських 

обговорень, оскільки прийняття рішення про 
добровільне об’єднання територіальної гро-
мади неможливе без громадського обгово-
рення зазначеного рішення.

Опосередкований регуляторний вплив 
мають і інші законодавчі акти, зокрема Закон 
України «Про інформацію», який визначає 
основні принципи інформаційних відносин 
між інститутами громадянського суспільства 
та органами публічного управління на місце-
вому рівні. Крім того, документом гарантовано 
права суб’єктів правовідносин на інформацію 
(відкритість, доступність інформації та сво-
бода її обміну; повнота і точність інформації; 
законність одержання, використання, поши-
рення та зберігання інформації) [17].

На рівні підзаконних та нормативних актів 
центральних органів виконавчої влади визна-
чальними є укази Президента України, які 
мають переважно спонукальний характер для 
органів місцевого самоврядування і покли-
кані доповнювати ключові положення вітчиз-
няного законодавства в контексті підвищення 
рівня дотримання конституційних прав грома-
дян. Зокрема, Указ Президента України «Про 
забезпечення умов для більш широкої участі 
громадськості у формуванні та реалізації дер-
жавної політики» [18] має практичний харак-
тер та визначає пріоритети в частині організа-
ції взаємодії влади і інституцій громадянського 
суспільства (рис. 2):

Крім того, з метою забезпечення виконання 
положень Орхуської Конвенції Кабінетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЦЕНТРАЛЬНИХ 
ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ 

НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

1. Створення оптимальних організаційно-правових умов для реалізації громадянами 
конституційного права на участь в управлінні державними і місцевими  справами. 

2. Забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади. 

3. Врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання їх 
рішень. 
 
4. Підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян. 

5. Створення можливостей для вільного та об’єктивного висвітлення усіх процесів у цій 
сфері засобами масової інформації. 

6. Органам місцевого самоврядування рекомендується «вжити додаткових заходів для 
розширення участі громадян та їх об’єднань в обговоренні та вирішенні важливих 
питань місцевого значення». 

Рис. 2. Пріоритетні завдання органів виконавчої влади в частині 
налагодження взаємодії із інституціями громадянського суспільства

Джерело: складено автором за даними [18]
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Міністрів України (далі – КМУ) було при-
йнято сукупність нормативних докумен-
тів: Постанову КМУ від 18 липня 1998 року 
№ 1122 «Про затвердження Порядку прове-
дення громадських слухань з питань викори-
стання ядерної енергії та радіаційної безпеки», 
Наказ Міністерства екології та природних 
ресурсів України від 27 лютого 2002 року 
№ 88 «Про затвердження Положення про гро-
мадських інспекторів з охорони довкілля», 
Наказ Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України від 1 листо-
пада 2005 року № 397 «Про затвердження 
Положення про щоквартальне інформування 
населення через ЗМІ про об’єкти, які є най-
більшими забруднювачами навколишнього 
природного середовища», Наказ Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 
18 грудня 2003 року № 168 «Про затвер-
дження Положення про участь громадськості 
у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля», 
Постанову КМУ від 3 листопада 2010 року 
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики».

На місцевому рівні основними інструмен-
тами нормативно-правового регулювання 
громадських слухань є такі:

– по-перше, місцевими органами влади 
може бути прийнятий статут територіальної 
громади села, селища, міста тощо, в якому 
зумовлюються основні аспекти щодо алго-
ритму, форми та механізмів безпосередньої 
участі громадян у місцевому самоврядуванні;

– по-друге, на місцевому рівні відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» [16] органами управління може бути 
прийнято рішення місцевих рад, якими ухва-
люють Положення про застосування окремих 
механізмів безпосередньої участі громадян, 
а саме: про громадські слухання, громадські 
ради чи колегії, місцеві ініціативи, загальні 
збори громадян, консультативні опитування, 
організацію співпраці з громадськими органі-
заціями тощо.

Нині нормативно-правове регулювання 
громадських слухань має низку недоліків, 
існування яких спричинено відсутністю раціо-
нального перерозподілу управлінських повно-
важень між органами державної, регіональ-
ної та місцевої влади. Зокрема, на підставі 
проведеного сучасними науковцями аналізу 
статутів і положень, які визначають порядок 
скликання та проведення громадських слу-
хань в обласних центрах України можна дійти 
висновку [8, с. 124]: більшість регуляторних 
документів створюють додаткові перешкоди 
для реалізації права на громадські слухання; 
неузгодженість рішень місцевих органів влади 

з положеннями загальнонаціональної зако-
нодавчої бази знижує результативність взає-
модії місцевої влади та інституцій громадян-
ського суспільства. Недосконалими є вимоги 
щодо періодичності проведення громадських 
слухань; зокрема, згідно із Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» [16], 
громадські слухання мають організовуватись 
не рідше одного разу на рік, а порядок орга-
нізації громадських слухань має визначатися 
статутом ОТГ. Недоліком є не чітка регламен-
тація суб’єктів скликання громадських слухань 
територіальної громади, а відсутність відпові-
дальної за організаційні аспекти особи.

Крім того, варто оцінити можливості підви-
щення результативності нормативно-право-
вого регулювання процесів взаємодії місцевої 
влади з громадою шляхом широкого впрова-
дження сучасних цифрових та інноваційних 
механізмів комунікації. Зокрема, електронне 
урядування та потенціал е-демократії нині є 
одними з найбільш перспективних демокра-
тичних методів участі громадян у вирішенні 
питань локального значення, оскільки е-демо-
кратія сприяє підвищенню прозорості діяль-
ності органів влади, виступає інструментом 
підтримки політичної діяльності та підвищення 
відповідальності органів публічної влади перед 
інститутами громадянського суспільства [19]. 
Таким чином, нормативно-правове регулю-
вання громадських слухань в Україні може 
стати ефективнішим завдяки збалансуванню 
традиційних та інноваційних методів впливу на 
співпрацю учасників правовідносин.

Подальша регуляторна робота в частині 
стимулювання плідної співпраці ОТГ та орга-
нів місцевого самоврядування має будуватись 
на засадах верховенства загальнонаціональ-
ного законодавства, поваги до інтересів гро-
мадськості та демократизації українського 
суспільства. Дієвими заходами щодо вдоско-
налення нормативно-правового регулювання 
громадських слухань можуть бути такі:

– вдосконалення законодавства, що регулює 
використання інноваційних інструментів кому-
нікації між місцевою владою та громадськістю 
(зокрема вдосконалення норм та положень, 
що регулюють електронне урядування і про-
ведення електронних громадських слухань);

– надання громадським об’єднанням права 
бути офіційним спостерігачем за сервером, на 
якому розміщується копія інформаційної сис-
теми, яка використовується з метою забезпе-
чення проведення електронних громадських 
слухань;

– поширення та законодавча регламентація 
порядку застосування цифрових механізмів 
для зв’язку місцевої влади і інститутів грома-
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дянського суспільства, підвищення рівня циф-
рової грамотності населення з метою спро-
щення комунікації суб’єктів правовідносин;

– вдосконалення положень про організа-
цію громадських слухань, зокрема надання 
громадським об’єднанням права ініціювати 
проведення громадських слухань, закріплення 
можливостей участі громадських об’єднань у 
процесі підготовки громадських слухань, які 
ініційовані як громадськими об’єднаннями, 
так і іншими суб’єктами правовідносин.

Висновки. Проведений аналіз вітчизняної 
системи нормативно-правового регулювання 
громадських слухань свідчить, що поточна 
форма взаємодії органів публічного управ-
ління та громадськості потребує вдоскона-
лення. Проведення реформи політичної, адмі-
ністративної та фінансової децентралізації в 
Україні сприяє трансформації сучасного соці-
ально-економічного простору, відбуваються 
зміни прав, обов’язків та інтересів суб’єктів 
правовідносин. Відповідно, подальша робота 
органів державної і місцевої влади має бути 
спрямована на взаємоузгодження положень 
загальнодержавного та місцевого законодав-
ства в частині дотримання прав інститутів гро-
мадянського суспільства і визначення їх ролі в 
управлінні соціальними, економічними, фінан-
совими чи політичними процесами в межах 
територіальної громади.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Земельна реформа в Україні пере-
буває в активній фазі, під час якої основним 
завданням держави є забезпечення умов 
для ефективного й раціонального вико-
ристання земель в інтересах задоволення 
потреб суспільства та громадян. Відкриття  
вільного ринку землі як кінцевої стадії 
реформи – одне з ключових завдань Уряду, 
Парламенту та Президента України на 
наступні роки. На цьому етапі важливо ана-
лізувати та враховувати досвід земельних 
реформ, проведених зарубіжними країнами, 
економічні характеристики яких із вказаних 
питань тотожні Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню питань щодо відкриття, 

впровадження ринку землі, різних аспектів 
його функціювання,  значення його для еконо-
міки країни, а також дослідженню міжнарод-
ного досвіду із зазначених питань приділяли 
увагу багато науковців із державного управ-
ління, серед яких – І. Бистряков, Г. Бистров, 
М. Богіра,  П. Гайдуцький, Д. Гнаткович, 
В. Горлачук, О. Гуторов, Б. Данилишин, 
О. Дацій, В. Дем’яненко, Д. Добряк, П. Казьмір, 
М. Корецький, Б. Косович, В. Кулішов, 
М. Лавейкін,  М. Латинін, Г. Мороз, Л. Романова, 
П. Саблук, Н. Стойко, М. Ступень, А. Третяк, 
М. Федоров, Г. Черевко, В. Юрчишин та інші.

Водночас залишаються невирішеними 
питання успішного завершення земельної 
реформи, пошуку оптимальних умов існування 
цивілізованого ринку землі в Україні.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ ТА ШЛЯХ УКРАЇНИ
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF LAND REFORM AND THE PATH OF UKRAINE
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Авторами зазначено, що нині держава пере-
живає активне реформування земельних 
відносин, кінцевою стадією якого стане від-
криття вільного ринку землі. Саме на цьому 
етапі доцільно вивчати та аналізувати дос-
від проведених зарубіжними країнами земель-
них реформ, економічні характеристики 
яких із вказаних питань тотожні Україні.
У статті досліджено досвід Польщі та 
Угорщини – країн, які межують з Украї-
ною, мають спільне соціалістичне минуле, 
подібні природно-ресурсні показники, є інду-
стріально-аграрними, де частка сільського 
господарства має суттєве значення для 
економіки.
Підкреслено, що і Угорщина, і Польща про-
йшли власний шлях трансформації від цен-
тралізованої планової економіки до ринкової. 
Незважаючи на лібералізацію ринку землі, 
обома країнами встановлені певні обме-
ження щодо площі земель, які передаються 
в користування або власність, надання 
земель іноземцям та юридичним особам. 
Висуваються вимоги до фізичних осіб, які 
претендують на участь у земельних відно-
синах (щодо профільної освіти, аграрного 
досвіду, кваліфікації). Усі ці  умови існування 
земельного ринку в зазначених країнах 
мають сенс і спрямовані передусім на ефек-
тивний розвиток сільського господарства 
та підтримку фермерства, яке представ-
ляє собою дрібний та середній бізнес. Оби-
дві держави віддають перевагу фаховому 
фермеру, який зацікавлений у раціональному 
використанні цього ресурсу, збереженні його 
якісних, родючих властивостей та недо-
пущенні виснаження ґрунтів. З іншого боку, 
держави встановлюють бар’єр для земель-
них монополістів та зайвої експансії інозем-
ців, дбаючи про принцип належності землі 
передусім народу країни.
Наведені складники моделей  земельного 
ринку в Польщі та Угорщині, на думку авто-
рів, прийнятні для України і загалом корес-
пондуються з державною політикою щодо 
реформування земельних відносин.
Ключові слова: земельна реформа, публічне 
регулювання, вільний ринок землі, земельні 

відносини, діяльність органів державної 
влади, міжнародний досвід.

The author notes that the state is currently under-
going an active stage of reforming land relations, 
the final stage of which will be the opening of a 
free land market. Specifically at this stage, it is 
advisable to study and analyze the experience 
of completed land reforms in foreign countries, 
the economic characteristics of which on these 
issues are identical to Ukraine.
The article examines the experience of Poland 
and Hungary, countries bordering Ukraine, which 
are countries with a common socialist past, 
have similar natural resource indicators, and are 
industrial and agricultural, where the share of 
agriculture is essential for the economy.
It is emphasized that both Hungary and Poland 
have gone through their own path of transfor-
mation from a centralized planned economy to a 
market one. Despite the liberalization of the land 
market, both countries have set certain restric-
tions on the area of land that is transferred for 
use or ownership, the provision of land to foreign-
ers and legal entities. There are requirements for 
individuals who apply to participate in land rela-
tions in relation to their specialized education, 
agricultural experience, qualifications. All these 
conditions for the existence of the land market in 
these countries make sense and are aimed pri-
marily at the effective development of agriculture 
and support for farming, which represents a small 
and medium business. Both countries prefer a 
professional farmer who is interested in the ratio-
nal use of this resource, preservation of its qual-
ity, fertile properties and prevention of soil deple-
tion. On the other hand, the state sets a barrier 
for land monopolies and excessive expansion 
of foreigners, caring about the principle of land 
ownership primarily to the people of the country.
The components of the land market models in 
Poland and Hungary, from the author's point of 
view, are acceptable for Ukraine and generally 
correspond to the state policy on land relations 
reforming.
Key words: land reform, public regulation, 
free land market, land relations, activity of state 
authorities, international experience.
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Метою статті є аналіз міжнародного дос-
віду зарубіжних країн із реформування земель-
них правовідносин.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи 
на активні кроки держави останніх років із 
перетворення земельних відносин, передусім, 
щодо оновлення та удосконалення норматив-
но-правової бази із зазначених питань, питання 
продажу землі залишається гострим, оскільки 
ще точаться численні дискусії з цих питань, 
не подолані побоювання стосовно можливих 
зловживань під час купівлі земель, створення 
«латифундій», занепаду малих сільських госпо-
дарств тощо. Досліджуючи міжнародний досвід 
земельної реформи, включаючи помилки та 
досягнення інших країн, легше об’єктивно оці-
нити власні перспективи.

Україна – не єдина держава, яка змушена 
реформувати земельні відносини. Через такий 
процес пройшли всі країни так званого «соціа-
лістичного табору», де користування  землею 
жорстко контролювалося державною владою.

Варто зазначити, що практично у всіх дер-
жавах, які нині мають економічно ефективне 
землекористування, становлення публіч-
ного регулювання в цій сфері здійснювалося 
шляхом «спроб та помилок». Остаточна рин-
кова модель стала підсумковим результатом 
численних  обговорень та експериментів. 
Після певних дій були пошуки нових підходів, 
впроваджувалися певні форми земельних від-
носин, знімались або, навпаки, встановлюва-
лись обмеження.

У цьому сенсі Україна – не унікальна кра-
їна, яка на момент початку реформ застрягла 
в застарілій моделі земельних відносин, що 
не сприяла ані позитивним соціально-еконо-
мічним процесам у сільській місцевості, ані 
розвитку агропромислового господарства. 
Україна йде своїм шляхом  розвитку публіч-
ного регулювання у цій сфері, пов’язаного 
з двадцятирічним реформуванням земельних 
відносин, яке триває.

Водночас можна стверджувати, що нині 
в суспільстві сформована думка про необ-
хідність впровадження вільного земельного 
ринку і прогресивною більшістю не оспорю-
ються його економічні переваги для добробуту 
країни. Варто розуміти, що створення ринку 
землі не є самоціллю реформи. Важливіші такі 
питання: в якому форматі він існуватиме, якою 
є роль держави в регулюванні ринкових відно-
син, хто отримує від цього переваги, як досягти 
балансу публічних і приватних інтересів учас-
ників земельних відносин і взагалі якою буде 
оптимальна ринкова модель для України?

Саме тому необхідно дослідити міжна-
родний досвід земельної реформи країн із 

тотожною економікою – економікою з вагомим 
аграрним сектором.

Розглянемо землекористування в Польщі. 
Вважається, що  ринок землі в Польщі активно 
й ефективно працює. Фахівці констатують 
стабільне зростання цього ринку протягом 
останніх років. Загалом Польща, як більшість 
країн Східної Європи, – постсоціалістична 
країна, яка має найбільш яскраві досягнення 
в перебудові економіки на ринкових засадах. 
Польща першою з колишніх соціалістичних 
країн відмовилася від принципів соціаліс-
тичного господарства, а тотальне реформу- 
вання економіки прийняло найбільш виразні 
форми. Польща, як і Україна, – індустріаль-
но-аграрна країна зі схожим природно-ре-
сурсним потенціалом, тому її досвід рефор-
мування доцільно розглянути.

Переважна маса земель у країні ніколи не 
була націоналізована, на  відміну від колиш-
нього СРСР. У 1990-х роках приватним фер-
мерам та індивідуальним господарствам 
належало близько 78% орних земель. Їх рин-
ковий обіг здійснювався за Цивільним кодек-
сом Польщі від 23 квітня 1964 року. Земельна 
реформа 1991 року полягала здебільшого в 
приватизації державних земель, для чого було 
ухвалено Закон «Про управління державними 
сільськогосподарськими землями» [1].

Відповідно до ст. 23 Конституції Республіки 
Польща основою аграрного устрою держави є 
сімейне господарство [2]. Отже, основа сіль-
ськогосподарського виробництва в державі – 
сімейне фермерське господарство (сімейна 
ферма). Загальна площа такого господарства 
не може перевищувати 300 га. Для набуття 
статусу фермера громадянинові треба мати 
середню або вищу освіту за фахом, досвід 
особистої роботи в сільському господарстві 
не менш як п’ять років і мешкати в тій гміні, де 
розташовано землі, на яких він має намір ство-
рити господарство (гміна – найменша терито-
ріальна одиниця Польщі, приблизно відповідає 
нещодавно утвореним в Україні об’єднаним 
територіальним громадам).

Оборот речових прав на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення в 
Польщі, як і в більшості країн ЄС, здійснюється 
шляхом продажу, спадкування, дарування, 
оренди між фізичними особами, обміну тощо. 
У процесі укладення договору купівлі-продажу 
покупець має оплатити відразу 20% варто-
сті землі, а решту – частинами кожні півроку 
протягом 30 років (якщо земельна ділянка 
купується з метою організації нового сільсько-
господарського господарства) або протягом 
20 років (якщо земельна ділянка купується з 
метою розширення наявного господарства). 
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Купівля земель іноземцями забороняється 
протягом 12 років із моменту вступу Польщі 
до Євросоюзу (2004 рік) [3]. Після завершення 
цього періоду внесені поправки до Закону 
«Про формування системи сільського госпо-
дарства», які передбачали низку умов для 
іноземців, що мали намір придбати земельну 
ділянку сільськогосподарського призначення 
в Польщі. Серед них –зобов’язання довести 
наявність тісних зв’язків із державою (право 
на постійне місце проживання в Польщі, шлюб 
із громадянином Польщі, ефективний, прибут-
ковий бізнес на території Польщі, зміна гро-
мадянства), обґрунтування цільового призна-
чення земельної ділянки, що придбавається, 
інформація про джерело коштів  для при-
дбання земельної ділянки, дозвіл Міністерства 
внутрішніх справ Польщі на купівлю земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення, 
який засвідчує, що купівля земельної ділянки 
не становить загрози національній обороні, 
національній безпеці та громадському порядку 
Польщі тощо [4].

Для прикладу, за приписами Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення» від 31.03.2020 р. 
питання допуску іноземців до купівлі землі в 
України вирішуватиметься загальнонаціо-
нальним референдумом. Встановлено забо-
рону на купівлю землі іноземним громадянам 
у  50-кілометровій зоні від державного кордону 
України, а також юридичним особам, учасни-
ками яких є громадяни держави-агресора, 
фізичним особам, щодо яких застосовані санк-
ції, незалежно від рішення референдуму [5].

Вочевидь, підходи до публічного регу-
лювання питання продажу землі іноземцям 
в Україні та Польщі різні. Якщо в Польщі за 
досить обтяжливих умов продаж землі інозем-
цям дозволений, то народу Україні доведеться 
ще  вирішувати, чи надавати таку змогу іно-
земним  громадянам взагалі.

Поряд із вільним обігом  земель та змо-
гою укладати всі операції з землею в Польщі 
діє державний контроль за раціональним 
використанням земель. Розпорядження зем-
лями державної власності здійснюють спе-
ціалізовані державні агентства. Зокрема, діє 
Агентство сільськогосподарської нерухомості 
(Agencja Nieruchomości Rolnych) (підпорядко-
ване Міністерству сільського господарства та 
сільського розвитку), що є довірчою устано-
вою, уповноваженою Державною скарбницею 
на здійснення права власності в державному 
секторі сільського господарства з обов’яз-
ком управління власністю ліквідованих дер-
жавних сільськогосподарських підприємств 

та сільськогосподарською нерухомістю, що 
належить Державній скарбниці. На Агентство, 
зокрема, покладено завдання з реструктури-
зації та приватизації сільськогосподарських 
підприємств, покращення структури ферм, 
протидії надмірній концентрації сільсько-
господарської власності, забезпечення вико-
ристання сільськогосподарських господарств 
фермерами з належними досвідом та кваліфі-
кацією, здійснення права власності на частки в 
статутних фондах племінних заводів та селек-
ційних установ, що мають виняткове значення 
для національної економіки [6].

В Україні діє Державна служба з 
питань геодезії, картографії та кадастру 
(Держгеокадастр) – центральний орган вико-
навчої влади, діяльність якого спрямовується 
і координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра аграрної політики та продо-
вольства і який реалізує державну політику 
у сфері топографо-геодезичної і картогра-
фічної діяльності, земельних відносин, зем-
леустрою, у сфері Державного земельного 
кадастру, державного нагляду (контролю) в 
агропромисловому комплексі в частині дотри-
мання земельного законодавства, викори-
стання та охорони земель усіх категорій і форм 
власності, родючості ґрунтів. До повнова-
жень  Держгеокадастру, у тому числі, входять 
організація та здійснення державного нагляду 
(контролю) за дотриманням вимог земельного 
законодавства органами державної влади, 
місцевого самоврядування, юридичними 
та фізичними особами в процесі укладання 
цивільно-правових договорів, предметом яких 
є земельні ділянки, а саме: передача у влас-
ність, продаж або прав на них на конкурент-
них засадах, надання в користування, в тому 
числі в оренду, вилучення (викуп) земельних 
ділянок. За виявлені порушення вимог зако-
нодавства наділений повноваженнями при-
тягувати до адміністративної відповідально-
сті. Держгеокадастр має повноваження щодо 
розпорядження землями державної власності 
сільськогосподарського призначення в межах, 
визначених Земельним кодексом України, 
безпосередньо або через визначені в установ-
леному порядку його територіальні органи [7].

Основним засобом укладення договорів 
купівлі-продажу та оренди Агентства сільсько-
господарської нерухомості Польщі є тендери. 
Придбана на торгах земля державної влас-
ності не може перепродаватися, її має право 
викупити лише Агентство. На порушників 
накладаються відчутні штрафи.

Аналогічно до цього порядку відчуження 
земель у Польщі Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про деякі питання реалізації пілот-



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

49

  МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ного проекту із запровадження електронних 
земельних торгів і забезпечення зберігання 
та захисту даних під час їх проведення» від 
21.06.2017 р. № 688 запроваджено електро-
нні земельні торги на зовнішніх електронних 
майданчиках платформи РroZorro.Продажі [8].

Підсумовуючи зазначене, констатуємо, 
що модель ринкових земельних відносин 
Республіки Польща подібна до тієї, яку тільки 
намагається відбудувати Україна. На нашу 
думку, приклад реформування землекорис-
тування в Польщі корисний для  формування 
безумовно власного ринку землі в Україні.

Розглянемо ще один приклад земельної 
реформи країни, яка досить часто згадується 
в дискусіях прийнятного для України інозем-
ного досвіду.

Угорщина, як і Польща, почала перехід до 
вільної ринкової економіки у 90-ті роки мину-
лого століття і вважалася вже індустріально-а-
грарною країною, у той час як 70% її території 
займають сільськогосподарські угіддя.

Земельна реформа в Угорщині розпоча-
лась із введення Урядом в обіг спеціальних 
цінних паперів у вигляді контрибуційних сер-
тифікатів, власники яких отримували право 
купівлі будь-якої земельної ділянки на публіч-
них торгах (аукціонах). Відомо, що понад 35% 
(або 2,7 млн га) угорської землі сільськогоспо-
дарського призначення було придбано саме 
за допомогою контрибуційних сертифікатів 
на земельних аукціонах, інші 35% землі (або 
2,7 млн га) передані колишнім працівникам 
державних аграрних підприємств на безоп-
латній основі, а 30% сільськогосподарських 
угідь (або 2,3 млн га) було поділено між без-
земельними селянами. Найбільш поширеною 
формою господарювання на землі стала так 
звана сімейна ферма [9, с. 180].

Новий етап реформування землекористу-
вання розпочався після вступу Угорщини до ЄС 
у 2004 році. За аналогією з Польщею введено 
заборону на продаж землі юридичним осо-
бам, яка діяла впродовж 10 років.  Водночас 
на законодавчому рівні були встановлені певні 
обмеження на володіння земельною ділянкою – 
не більше 300 га на одну фізичну особу. Окрім 
цього, до потенційних власників землі вису-
валися чіткі вимоги: наявність вищої аграрної 
освіти або досвіду роботи в галузі сільського 
господарства, використання сільськогоспо-
дарських угідь лише за призначенням впродовж 
не менше 5 років. Претенденти, які не відпові-
дали вказаним вимогам, мали право на воло-
діння угорською землею площею не більше 1 га.

Із прийняттям Нового Земельного Кодексу у 
2014 році заборона на продаж землі сільсько-
господарського призначення нерезидентам 

країни скасована. Відповідно до прийнятого 
законодавства право купівлі-продажу угорської 
землі отримали лише громадяни країн-членів 
Європейського Союзу або країн Європейської 
економічної зони. Водночас юридичні особи 
і досі не мають права власності на землю. 
Вони можуть лише орендувати земельні 
ділянки площею не більше 486 га [9, с. 189].

Таким чином, вбачається досить відчутне 
регулювання земельних правовідносин дер-
жавою: з одного боку, сприяння іноземним 
інвестиціям і орієнтування на підтримку фер-
мерів (сімейних ферм), які мають фахову 
освіту, аграрний досвід,  працюють на власній 
або орендованій землі і мають це за основне 
джерело доходу, з іншого боку, існує мора-
торій на викуп землі юридичними особами 
задля недопущення концентрації великих 
об’ємів землі в руках корпорацій, запобі-
гання утворення земельних монополістів. За 
Законом України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо обігу 
земель сільськогосподарського призна-
чення» до 01.01.2024 р. купувати землю мають 
право лише фізичні особи, які є громадянами 
України, при цьому у перші два роки після 
запуску реформи не більше 100 га на одного 
покупця. З 01.01.2024 р. купувати землю змо-
жуть юридичні особи, зареєстровані в Україні, 
втім не більше 10 000 га [5].

Особливістю регулювання ринку землі вла-
дою в Угорщині є наявність таких активних та 
потужних учасників земельних правовідносин, 
як Земельний Банк та Земельний Фонд, які є 
державними утвореннями та  надають дов-
гострокові кредити (від 5 років), викуповують 
ділянки в громадян, що не бажають займатись 
сільськогосподарською діяльністю, а також 
наділені правом  продавати земельні ділянки 
або здавати в оренду особам, що виявля-
ють бажання займатись сільськогосподар-
ською діяльністю.  Аналогів вказані інституції 
в Україні не мають, і їх створення є дискусійним 
питанням. За приписами Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обігу земель сільськогосподар-
ського призначення» будь-які банки можуть 
бути власниками земельних ділянок у межах 
стягнення застави, які реалізуються на торгах 
протягом двох років [5].

З огляду на наведене земельний ринок 
в Угорщині не можна вважати абсолютно 
вільним та відкритим через чинний мора-
торій на продаж землі юридичним особам, 
певні обмеження щодо купівлі земель інозем-
цями, обмеження площі, що передається у 
власність, – 300 га та 1200 га для отримання 
в користування, значна  регулююча роль дер-
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жави, в тому числі суттєва підтримка орендних 
відносин шляхом надання державних субсидій 
фермерам.

На наш погляд, наведені моделі ринкових 
відносин за наявності певних відмінностей 
досить ефективні і позитивно впливають на 
економіку  цих країн.

Висновки. Варто зазначити, що і 
Угорщина, і Польща пройшли власний шлях 
трансформації від централізованої планової 
економіки до ринкової. Незважаючи на лібе-
ралізацію ринку землі, обома країнами вста-
новлені певні обмеження щодо площі земель, 
які передаються в користування або власність, 
надання земель іноземцям та юридичним осо-
бам. Висуваються вимоги до фізичних осіб, які 
претендують на участь у земельних відносинах 
(щодо їх профільної освіти, аграрного досвіду, 
кваліфікації). Усі ці  умови існування земель-
ного ринку в зазначених країнах мають сенс і 
спрямовані передусім на ефективний розви-
ток сільського господарства та підтримку фер-
мерства (сімейних ферм), яке являє собою 
дрібний та середній бізнес. Крім цього, дер-
жави віддають перевагу фаховому фермеру, 
який свідомо працює на землі та зацікавлений 
у раціональному використанні цього ресурсу, 
збереженні його якісних, родючих власти-
востей та недопущенні виснаженню ґрунтів. 
З іншого боку, держави встановлюють бар’єр 
для земельних монополістів так званих «лати-
фундій» та зайвої експансії іноземців, дбаючи 
про принцип належності землі, передусім, 
народу країни.

Наведені складники моделей  земельного 
ринку в Польщі та Угорщині, на наш погляд, 
прийнятні для України і загалом кореспонду-
ються з державною політикою  щодо рефор-
мування земельних відносин. З тією відмін-
ністю, що активні кроки на шляху відкриття 
вільного ринку землі Україна тільки почала 
робити і питання  умов його існування перебу-
ває на етапі формування з огляду на вдоско-
налення законодавчої бази, конкретизацію та 
узгодження компетенції державних органів, 

прозорість проведення земельних правочи-
нів, запровадження соціальних амортизаторів 
та  антикорупційних запобіжників.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. В умовах пандемії більшість держав 
вдалися до запровадження надзвичайного 

стану або інших надзвичайних заходів, якими 
виправдовувалося використання швидких або 
спрощених процедур із метою створити пра-
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Як сама пандемія COVID-19, так і заходи реа-
гування з боку органів державної влади при-
звели до серйозних наслідків щодо реалізації 
основних свобод і прав людини і для функ-
ціонування демократичних інститутів та 
процедур у країнах Європейського Союзу. У 
статті розглянуто, як пандемія вплинула на 
демократичні інститути, засновані на вер-
ховенстві права і принципі участі, а також 
на конкретні права людини і громадянське 
суспільство. Парламенти держав-учасників 
ЄС по-різному реагували на виклики, пов’я-
зані з пандемією COVID-19, і проводили кори-
гування своєї діяльності за допомогою кон-
кретних заходів, а також деяких унікальних 
підходів для вирішення проблем.
Національні парламенти ЄС, як правило, 
прагнули підтримувати своє нормальне 
функціонування, завдяки цьому з’явилися 
різні приклади позитивної практики і були 
зроблені висновки, які можуть бути вико-
ристані парламентами інших країн і дати 
новий імпульс міжпарламентському спів-
робітництву. При цьому варто зазначити, 
що пандемія торкнулася і роботи Європей-
ського парламенту, який вжив низку заходів, 
щоб адаптуватися до ситуації і забезпе-
чити продовження свого функціонування. 
Криза серйозно вплинула на роботу націо-
нальних парламентів, вони значною мірою 
виявилися не здатні продовжувати свою 
нормальну роботу.
Незважаючи на те, що кінцеві результати 
цих кроків були різними, використані рішення 
вказують, з одного боку, на здатність пар-
ламентів реагувати на надзвичайну ситу-
ацію і справлятися з нею, а з іншого – на 
те, як ця ситуація вплинула на нормальну 
роботу парламентів. Ці рішення, хоча і про-
цедурні за своїм характером, виявилися важ-
ливими і необхідними для того, щоб змінити 
звичайний порядок роботи парламентів, що 
дало змогу вжити і деякі інші важливі заходи.
Здебільшого цей підхід, як здається, спря-
мований на зниження потенційного ризику 
для здоров’я тих парламентарів, від яких 
їх парламентська робота вимагає фізичної 
присутності; зазвичай він супроводжувався 
додатковими заходами для парламентаріїв 
і співробітників апарату, стосувався соці-
ального дистанціювання, а також процедур 
голосування. У зв’язку з цим пандемія стала 
серйозним викликом для представницької 
демократії в державах ЄС, оскільки вона 
привела до зупинки або згортання значної 
частини законодавчих процесів, парламент-
ського нагляду та контролю, а також нор-
мального представлення інтересів виборців, 
які не пов’язані безпосередньо з поточною 
кризовою ситуацією.

Ключові слова: формування та реалізація, 
механізми, система охорони здоров’я, взає-
модія, державна політика, закордонний дос-
від, органи державної влади, трансформація, 
соціально-гуманітарні чинники.

Both the COVID-19 pandemic and public 
response have had serious implications for the 
realization of fundamental freedoms and human 
rights and for the functioning of democratic insti-
tutions and procedures in the European Union. 
The article examines how the pandemic has 
affected democratic institutions based on the rule 
of law and the principle of participation, as well as 
specific human rights and civil society. The par-
liaments of the EU member states responded dif-
ferently to the challenges posed by the COVID-
19 pandemic and adjusted their activities through 
concrete measures, as well as some unique 
approaches to solving problems.
EU national parliaments have generally sought 
to maintain their proper functioning, leading to 
various examples of good practice and conclu-
sions that can be used by parliaments of other 
countries to give new impetus to inter-parlia-
mentary cooperation. It should be noted that the 
pandemic also affected the work of the European 
Parliament, which took a number of measures 
to adapt to the situation and ensure the contin-
uation of its functioning. The crisis has seriously 
affected the work of national parliaments, they 
have largely been unable to continue their nor-
mal work.
Although the end results of these steps were 
different, the decisions used indicate, on the one 
hand, the ability of parliaments to respond to and 
cope with an emergency and, on the other hand, 
how this situation affected the normal function-
ing of parliaments. These decisions, although 
procedural in nature, proved important and nec-
essary in order to change the normal order of 
parliaments, which allowed some other important 
measures to be taken.
In most cases, this approach seems to aim to 
reduce the potential health risk of those par-
liamentarians from whom their parliamentary 
work requires physical presence; it was usually 
accompanied by additional measures for parlia-
mentarians and staff, concerning social distanc-
ing and voting procedures. In this regard, the 
pandemic has become a serious challenge to 
representative democracy in the EU, as it has led 
to the suspension or curtailment of much of the 
legislative process, parliamentary oversight and 
scrutiny, and the normal representation of voters 
not directly related to the current crisis. situation.
Key words: formation and implementation, 
mechanisms, health care system, interaction, 
public policy, foreign experience, public authori-
ties, transformation, socio-humanitarian factors.
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вову основу для екстрених заходів із захисту 
громадського здоров’я та подолання наслід-
ків пандемії для всіх сегментів суспільства [9]. 
Роль громадянського суспільства, визнана 
головною в зобов’язаннях ЄС, залишається 
такою і в період кризи та надзвичайних ситуацій.

Під час пандемії правозахисники підвищу-
вали обізнаність суспільства про становище в 
галузі прав людини, виступали проти репресій і 
переслідувань щодо активістів та осіб, які пові-
домляють про зловживання, а також вказували 
на недоліки в реагуванні держави на надзви-
чайну ситуацію в галузі охорони здоров’я, тим 
самим підвищували забезпечення підзвітності 
в разі порушень і зловживань. Експерти визна-
чали винятково важливу роль організацій гро-
мадянського суспільства в реагуванні на кризу, 
в тому числі в частині надання підтримки слаб-
ким групам населення та сприяння доступу до 
громадської охорони здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз зазначеного фактора, заснований 
на фактологічних даних, вкрай важливий для 
поширення ефективності реагування на пан-
демію, а також для забезпечення підготовле-
ності і розробки планів реагування в інших кон-
текстах і на випадок майбутніх надзвичайних 
ситуацій у галузі охорони здоров’я. У зв’язку 
з цим до роботи відповідних парламентських 
комітетів у рамках загального процесу при-
йняття рішень варто залучати експертів і групи 
громадянського суспільства, а також нада-
вати цим суб’єктам змогу брати участь в оцінці 
впливу на законодавчі акти [7].

Держави мають утримуватися від розгляду 
законопроєктів, які не мають екстремальних 
потреб, у період неповного функціонування 
парламентів і обмеження визначених цивіль-
них і політичних прав, особливо законопроєк-
тів, здатних вплинути на реалізацію основних 
свобод і прав людини. Рекомендується мак-
симально можливою мірою забезпечити про-
ведення інклюзивних громадських слухань та 
консультацій, у тому числі з використанням 
онлайн-платформ та забезпечити наявність у 
відповідних законодавчих актах гарантій функ-
ціонування демократичних інститутів.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Обставини, що виникли 
в результаті пандемії, безумовно, виправдову-
ють використання прискорених механізмів, до 
яких вдалися в більшості держав. Як правило, 
такі процедури дають змогу пропускати ті чи 
інші елементи нормального законодавчого 
процесу, проте загалом цей процес має підко-
рятися принципам прозорості, інклюзивності 
та підзвітності, щоб була забезпечена легіти-
мність і доступність законів і їхня відповідність 

стандартам прав людини та верховенства 
права [5]. У деяких випадках, коли в національ-
ному законодавстві були передбачені гарантії 
захисту або умови для використання приско-
реного порядку прийняття законів, надзви-
чайні заходи вживалися державами в пору-
шення цих положень.

За наявними даними, значне число держав 
не долучало експертів, представників грома-
дянського суспільства або громадськість зага-
лом до участі в процесі прийняття законів та 
інших рішень у рамках реагування на надзви-
чайну ситуацію. Як сама пандемія коронаві-
русу, так і прямий результат реагування на неї 
у формі надзвичайних заходів або їх наслідків 
для суспільства і економіки погіршили нерів-
ність і загострили відмінності між групами 
суспільстві. Якщо через термінові вимоги у 
сфері охорони здоров’я або з інших законних 
причин неможливо провести аналіз впливу 
надзвичайних законодавчих заходів до їх при-
йняття, важливо постфактум провести аналіз 
впливу цих заходів на уразливі групи.

Мета статті полягає в обґрунтуванні дер-
жавної гуманітарної політики щодо забезпе-
чення ефективного функціонування системи 
охорони здоров’я під час пандемії COVID-19 в 
європейських країнах.

Виклад основного матеріалу. Під час 
пандемії COVID-19 численні організації і акти-
вісти продовжували активно працювати для 
заохочення прав людини, привертаючи увагу 
до важливих питань, що зачіпають громад-
ські інтереси. Крім цього, в багатьох державах 
люди різних професій взяли на себе роль гро-
мадських інформаторів, розкриваючи інфор-
мацію про порушення прав людини, нена-
лежне використання державних ресурсів або 
інших проявів корупції в процесі реагування 
уряду на пандемію.

Правозахисниками вважаються і націо-
нальні правозахисні інституції, які відіграють 
дуже важливу роль у просуванні і захисті прав 
людини. Вони можуть виступати сполучною 
ланкою між громадянським суспільством і дер-
жавою, поєднуючи обов’язки держави з пра-
вами її громадян. Під час пандемії правозахис-
ники підвищували обізнаність суспільства про 
становище в галузі прав людини, виступали 
проти репресій  щодо активістів, вказували на 
недоліки в реагуванні держави на надзвичайну 
ситуацію в галузі охорони здоров’я [3].

Дуже важливу роль у тому, щоб вимагати 
звіту в уряду, що необхідно для демократії і 
демократичного правління, відіграють наці-
ональні правозахисні інституції як незалежні 
органи, створені відповідно до закону з метою 
захисту і заохочення прав людини, а також 



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

53

  МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

правозахисники, незалежно від їх спеціаліза-
ції. Аналогічну роль у реагуванні на надзви-
чайні обставини, пов’язані з пандемією, віді-
грають і національні правозахисні інститути. 
Крім цього, вони надали багато рекомендацій 
для урядів, в яких наголошувалося на необхід-
ності дотримуватися стандартів у галузі прав 
людини і захищати вразливі групи населення 
під час пандемії COVID-19.

Надзвичайні заходи з боротьби з панде-
мією COVID-19 істотно вплинули на змогу 
національних правозахисних інститутів здійс-
нювати свій мандат, зберігаючи при цьому 
свою незалежність. Повідомлялося, зокрема, 
про факти використання обмежень, введених 
у рамках протидії поширенню коронавірусу, в 
тому числі обмежень свободи пересування в 
рамках карантину, задля придушення критики 
уряду і переслідування активістів, які вказу-
вали на поганий стан державних карантин-
них центрів або вимог прийняття відповідних 
соціальних програм і виділення фінансової 
допомоги тим особам, яких криза торкнулася 
з екологічного напряму [1]. Стосовно дея-
ких журналістів були порушені кримінальні 
справи за висвітлення пандемії, в тому 
числі за їх публікації в соціальних мережах.

Особливі занепокоєння викликали пові-
домлення про переслідування журналістів, що 
розповідали про недоліки в роботі державної 
системи охорони здоров’я, наприклад, про 
відсутність коштів індивідуального захисту або 
непідготовленості установ охорони здоров’я. 
Було зазначено чимало випадків затримання 
громадських інформаторів і активістів або 
порушення кримінальних справ щодо цих осіб у 
результаті неналежного застосування недавно 
прийнятих надзвичайних законів або чинного 
законодавства, що передбачають кримінальну 
відповідальність за поширення недостовір-
ної інформації під час надзвичайного стану.

З посиланням на ці закони порушувалися 
кримінальні справи проти активістів, що пові-
домляли, часто в соціальних мережах, про 
суспільну стурбованість у зв’язку з неналеж-
ними карантинними заходами в деяких уста-
новах охорони здоров’я або ж викривали в 
соціальних мережах випадки корупції та нее-
фективного розпорядження державними 
ресурсами під час боротьби з пандемією [10]. 
У деяких державах заарештовували і звинува-
чували в поширенні так званих фейкових новин 
про пандемію тих, хто висловлював сумніви в 
достовірності офіційної статистики про кіль-
кість хворих і померлих від COVID-19.

Було отримано повідомлення, що викли-
кали занепокоєність, про допити і заляку-
вання лікарів  та інших медичних працівників 

після їхніх висловлювань у соціальних мере-
жах про важкі ситуації в медичних закладах. 
Медичними працівникам надавалася інфор-
мація ЗМІ про проблеми, що існують у сис-
темі охорони здоров’я в умовах пандемії. 
У низці випадків їм забороняли висловлюва-
тися публічно, в тому числі погрожували дис-
циплінарними заходами [8]. Неодноразово 
повідомлялося про те, що медичні сестри та 
інші співробітники медичних або соціальних 
установ скаржилися на недостатнє забез-
печення засобами індивідуального захисту, 
неефективність процедур або відсутність 
необхідного обладнання. Часто відповіддю 
на таку критику були догани від адміністрації 
установи або навіть органів влади.

Було також зазначено значне погіршення 
положення правозахисників, які перебувають 
під вартою або в інших установах закритого 
типу. При тому, що деякі ув’язнені були випу-
щені на свободу в рамках заходів боротьби з 
поширенням COVID-19 в тюрмах багато право-
захисників і політв’язнів залишилися ув’язнені 
[6]. Організації громадянського суспільства 
і міжнародні організації закликали звільнити 
активістів із місць позбавлення волі, де їх здо-
ров’ю загрожувала серйозна небезпека через 
підвищений ризик зараження інфекційними 
захворюваннями, включаючи COVID-19.

Надмірне застосування надзвичайного 
законодавства або надмірно суворі надзви-
чайні закони, введені в дію в різних державах, 
цілком ймовірно, негативно позначилися на 
реалізації свободи вираження думки і свободи 
засобів масової інформації і могли перешкод-
жати доступу до інформації, що становить 
інтерес для суспільства. Необхідно забезпе-
чити проведення швидкого, ретельного та 
ефективного розслідування нападів на право-
захисників і погроз на їхню адресу, в тому числі 
щодо журналістів і осіб, які повідомляють про 
зловживання та прийняття належних заходів 
за результатами такого розслідування.

Варто проводити невідкладне, незалежне, 
неупереджене та ефективне розслідування за 
всіма повідомленнями про факти адміністра-
тивного і судового тиску на правозахисників, 
у тому числі на журналістів і осіб, які повідом-
ляють про зловживання [4]. Рекомендується 
публічно засудити напади на правозахис-
ників і погрози на їхню адресу, в тому числі 
щодо журналістів і осіб, які повідомляють про 
зловживання, та вжити заходів із підвищення 
інформованості населення про позитивну 
роль громадянського суспільства в умовах 
пандемії. Необхідно визнати головну роль 
громадянського суспільства в підвищенні 
інформованості, забезпеченні підзвітності 
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та заохоченні поваги прав людини, основних 
свобод, демократії і верховенства права, осо-
бливо під час кризи.

Висновки. Рекомендується виділяти орга-
нізаціям громадянського суспільства, осо-
бливо невеликим організаціям, які працюють 
на низовому рівні, необхідне державне фінан-
сування і забезпечити їм доступ до фінансо-
вих та інших ресурсів під час пандемії. Варто 
забезпечити ефективну участь громадян-
ського суспільства і в процесах прийняття 
рішень із питань реагування держави на пан-
демію COVID-19 [2]. Також необхідно покра-
щувати співпрацю і комунікацію в процесі 
розробки та реалізації заходів із боротьби 
з пандемією COVID-19, варто на регулярній 
основі інформувати громадськість про хід 
виконання рекомендацій.

Треба забезпечити захист журналістів і 
осіб, які повідомляють про зловживання, від 
переслідувань і будь-яких інших видів адмі-
ністративного і судового тиску, в тому числі 
і надмірного застосування законодавчих та 
інших заходів, вжитих у відповідь на пандемію 
COVID-19. Необхідно забезпечити регуляр-
ний доступ в Інтернеті до суспільно значущої 
інформації, в тому числі тієї, що стосується 
пандемії COVID-19 і вжитих державою заходів 
щодо боротьби з кризою, і надавати інформа-
цію такого роду організаціям громадянського 
суспільства на їх запит.
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У статті проаналізовано основні підходи до 
визначення поняття «державна служба» та 
з’ясовано, що під державною службою варто 
розуміти одну з форм організації діяльності 
державного апарату, яка провадиться з 
метою ефективної і безперервної реалізації 
завдань та функцій держави задля забезпе-
чення потреб населення країни і покликана 
захистити основні права та свободи грома-
дян через послідовний та сталий розвиток, 
а також належне виконання повноважень 
державних службовців відповідно до обійма-
них ними посад. Окреслено основні завдання 
та функції держави. Виявлено, що, незважа-
ючи на проведення численних заходів, нині 
головними проблемами в системі державної 
служби України залишаються такі: відсутнє 
чітке законодавче розмежування адміністра-
тивних та політичних функцій у державному 
управлінні; низький рівень прозорості в діяль-
ності державних службовців та недостатня 
ефективність контролінгу їхньої діяльності; 
недостатній рівень якості надання держав-
но-управлінських функцій службовим апара-
том; недосконалий механізм відбору, призна-
чення на посаду та кар’єрного зростання 
представників державної служби; конфлікт 
інтересів державної служби з огляду на 
нерозмежованість держави та приватного 
сектора та ін. Виявлено, що для того, щоб 
адаптувати державну службу в Україні до 
стандартів Європейського Союзу, необхідно 
забезпечити реалізацію таких пріоритет-
них напрямів: вдосконалити правові засади 
функціонування державної служби; рефор-
мувати систему оплати праці державних 
службовців; встановити порядок надання 
послуг державного рівня та вдосконалити 
нормативне регулювання вимог щодо про-
фесійно-етичної підготовки державних 
службовців; вдосконалити та підвищити 
ефективність управління державною служ-
бою; забезпечити професіоналізацію держав-
ної служби (для цього необхідні такі кроки: 1) 
реалізація чесного та справедливого кон-
курсного відбору на державну службу; 2) уне-
можливлення випадків звільнення державних 
службовців із суб’єктивних політичних при-
чин; 3) запровадження обов’язкового регу-
лярного підвищення кваліфікації державних 
службовців, зокрема в питаннях аналізу та 
модернізації державного управління в кон-
тексті європейської інтеграції).

Ключові слова: державне управління, дер-
жавна служба, Європейський Союз, євроін-
теграція, модернізація державної служби.

The article analyzes the main approaches to 
the definition of “civil service” and clarifies that 
the civil service should be understood as one of 
the forms of organization of the state apparatus, 
which is carried out in order to effectively and 
continuously implement the tasks and functions 
of the state, to protect the fundamental rights and 
freedoms of citizens through consistent and sus-
tainable development, as well as the proper exer-
cise of the powers of civil servants in accordance 
with their position. The main tasks and functions 
of the state are outlined. It was found that despite 
the implementation of numerous measures, 
today the main problems in the civil service of 
Ukraine remain the following: there is no clear 
legislative separation of administrative and polit-
ical functions in public administration; low level 
of transparency in the activities of civil servants 
and insufficient efficiency of controlling their 
activities; insufficient level of quality of providing 
public administration functions by the official staff; 
imperfect mechanism for selection, appointment 
and career advancement of civil servants; conflict 
of interests of the civil service given the indefinite 
nature of the state and the private sector, etc. It 
was revealed that in order to adapt the civil ser-
vice in Ukraine to the standards of the European 
Union, it is necessary to ensure the implementa-
tion of the following priority areas: to improve the 
legal framework for the functioning of the civil ser-
vice; to reform the system of remuneration of civil 
servants; to establish the procedure for providing 
state-level services and to improve the normative 
regulation of requirements for professional and 
ethical training of civil servants; to improve and 
increase the efficiency of civil service manage-
ment; to ensure the professionalization of the civil 
service; the following steps are required for this: 
1) implementation of fair and equitable competi-
tive selection for the civil service; 2) prevention of 
cases of dismissal of civil servants for subjective 
political reasons; 3) introduction of obligatory reg-
ular professional development of civil servants, in 
particular in the issues of analysis and modern-
ization of public administration in the context of 
European integration).
Key words: public administration, civil service, 
European Union, European integration, modern-
ization of the civil service.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Одним із найзначніших викликів, 
котрі нині постають перед соціумом, є потреба 
розвивати й піддержувати довіру населення до 
влади. Таким чином, саме органи державної 

влади України мають формувати життєздатний 
соціум, в якому якість, прибутковість та систем-
ність громадянських послуг вдало підтриму-
ють економічний розвиток та соціальну спра-
ведливість. Діяльність структури державного 
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управління гарантує буття держави, зростання 
національної економіки і втілення прав та 
свобод громадян відповідно до Основного 
закону. Невід’ємним елементом державного 
управління, що орієнтоване на забезпечення 
запитів соціуму, гарантування захищеності 
головних прав і свобод особи та громадя-
нина, системного і стабільного зростання дер-
жави і послідовної інтеграції її до європей-
ського суспільства, є державна служба.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню окремих аспектів цієї про-
блематики увагу присвятили такі науковці, 
як В. Авер’янов, О. Андрійко, Є. Грайнер, 
С. Дубенко, Л. Корнута, А. Сіцінський та ін. 
При цьому виокремлення актуальних проблем 
у сфері функціонування державної служби та 
пошук шляхів її удосконалення є вкрай актуаль-
ними на цьому етапі розвитку нашої держави.

Мета статті – запропонувати шляхи 
модернізації державної служби в контексті 
реалізації політики у сфері європейської інте-
грації України.

Виклад основного матеріалу. Відпо- 
відно до чинного законодавства України 
(зокрема, згідно з такими нормативно-пра-
вовими актами, як Конституція України, 
Міжнародний пакт про громадянські і полі-
тичні права, Закон України «Про державну 
службу»), «громадяни користуються рівним 
правом доступу до державної служби, тобто 
право на державну службу мають громадяни 
України незалежно від походження, соціаль-
ного і майнового стану, расової і національ-
ної приналежності, статі, політичних поглядів, 
релігійних переконань, місця проживання, які 
одержали відповідну освіту і професійну під-
готовку та пройшли у встановленому порядку 
конкурсний відбір» [4; 5; 7]. Через  велику 
кількість намагань визначити суть змісту 
терміна «державна служба» назване поняття 
стали використовувати в широкому та вузь-
кому значенні. Зокрема, в широкому значенні 
державну службу розуміють як  «виконання 
службовцями своїх обов’язків в усіх держав-
них організаціях: в органах державної влади, 
на підприємствах, в установах та інших орга-
нізаціях» [10]. У вузькому розумінні терміна 
державну службу визначають як «виконання 
службовцями своїх обов’язків власне в дер-
жавних органах» [3, с. 11]. З огляду на зазна-
чене вище, потрібно наголосити, що термін 
«державна служба» в широкому значенні є 
тотожним терміну «професійна служба», суть 
якої – формування та здійснення державної 
служби (іншими словами, державної служби 
у вузькому значенні) та служби в інституціях 
недержавного характеру.

На думку В.Б. Авер’янова, поняття «дер-
жавна служба», крім того, можна визначити як:

– «сукупність організаційної (системи дер-
жавних органів, на які Конституцією і законами 
України покладено повноваження щодо вико-
нання завдань і функцій держави), процесу-
альної (правил і процедур, що встановлено 
законом для прийняття на службу, її проход-
ження, її припинення), людської (корпусу осіб, 
яким присвоюються ранги державних служ-
бовців) складової частини;

– діяльність професійних державних служ-
бовців, які проходять службу в державних 
органах чи їх апаратах, щодо практичного 
здійснення завдань і функцій зазначених орга-
нів у сфері державного управління й регулю-
вання;

– публічний вид діяльності, спрямований на 
реалізацію не приватних, а суспільних, тобто 
публічних інтересів» [1, с. 281–282].

Таким чином, підсумовуючи розглянуті 
визначення, можна зробити висновок, що під 
державною службою варто розуміти одну з 
форм організації діяльності державного апа-
рату, яка провадиться з метою ефективної та 
безперервної реалізації завдань та функцій 
держави задля забезпечення потреб насе-
лення країни та покликана захистити основні 
права та свободи громадян через послідовний 
та сталий розвиток, а також належне виконання 
повноважень державних службовців відповідно 
до обійманих ними посад. Тобто «державна 
служба – це публічна, професійна, політично 
неупереджена діяльність із практичного вико-
нання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

1) аналізу державної політики на загаль-
нодержавному, галузевому і регіональному 
рівнях та підготовки пропозицій стосовно її 
формування, в тому числі розроблення та про-
ведення експертизи проєктів програм, кон-
цепцій, стратегій, проєктів законів та інших 
нормативно-правових актів, проєктів міжна-
родних договорів;

2) забезпечення реалізації державної полі-
тики, виконання загальнодержавних, галузе-
вих і регіональних програм, виконання законів 
та інших нормативно-правових актів;

3) забезпечення надання доступних і якіс-
них адміністративних послуг;

4) здійснення державного нагляду та контр-
олю за дотриманням законодавства;

5) управління державними фінансовими 
ресурсами, майном та контролю за їх вико-
ристанням;

6) управління персоналом державних  
органів;

7) реалізації інших повноважень держав-
ного органу, визначених законодавством» [4].
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Відповідно до Угоди про асоціацію 
з Євросоюзом, яку укладено 27 червня та 
ухвалено 16 вересня 2014 року, визначається 
здійснення глобальних інституціональних і 
структурних реформ із додержанням визна-
чених термінів. Результативна і вчасна реа-
лізація взятих на себе зобов’язань вимагає 
належної діяльності органів державної влади, 
що визначає передусім існування фахових 
державних службовців. Щоб реформувати 
державну службу, ухвалили низку норматив-
но-правових актів, серед них – Концепція 
адміністративної реформи в Україні, Стратегія 
реформування системи державної служби 
в Україні, Концепція розвитку законодавства 
щодо державної служби, Концепція адаптації 
інституту державної служби в Україні до стан-
дартів Євросоюзу.

Згідно з Концепцією адаптації інституту 
державної служби в Україні до стандартів 
Євросоюзу, «державна служба є ключовим 
елементом системи державного управління, 
від ефективного функціонування якого зале-
жить додержання конституційних прав і сво-
бод громадян, послідовний і сталий розвиток 
держави» [9]. Також у Концепції підкреслю-
ється, що «у зв’язку зі здійсненням комп-
лексу системних перетворень та створенням 
реальних (внутрішніх) передумов для вступу 
до Європейського Союзу, наближення дер-
жавної служби до загальноприйнятих її засад 
для країн – членів ЄС набуває особливо акту-
ального значення» [9].

В Україні сформовано Центр адаптації 
державної служби до стандартів Євросоюзу. 
Мета функціонування цього державного 
закладу – це «поглиблення співробітництва 
між Україною та ЄС у сфері державної служби 
та державного управління, вдосконалення 
механізму координації інституціонального 
забезпечення їх адаптації до стандартів ЄС, 
зокрема шляхом організації роботи з ефек-
тивного використання в Україні інструментів 
інституціональної розбудови ЄС Twіnnіng, 
ТАІЕХ, SІGMA, підвищення професійного 
рівня державних службовців та поліпшення 
роботи з інформування суспільства з питань 
європейської інтеграції» [8].

При цьому, незважаючи на проведення чис-
ленних заходів, нині головними проблемами 
в системі державної служби України залиша-
ються такі:

– відсутнє чітке законодавче розмежування 
адміністративних та політичних функцій у дер-
жавному управлінні;

– низький рівень прозорості в діяльності 
державних службовців та недостатня ефек-
тивність контролінгу їхньої діяльності;

– недостатній рівень якості надання дер-
жавно-управлінських функцій службовим 
апаратом;

– недосконалий механізм відбору, при-
значення на посаду та кар’єрного зростання 
представників державної служби;

– конфлікт інтересів державної служби з 
огляду на нерозмежованість держави і приват-
ного сектора та ін.

В європейських державах, щоб терміново 
розв’язати цю проблематику в структурах 
державного управління, здійснено ефективні 
пошуки інструментів задля їх покращення. 
Дієвим пошуком виявилося переймання тех-
нології введення процесу упрaвлiння якiстю 
в державну службу, в результаті чого прогно-
зувалося зростання дієвості як власне самої 
державної служби, так і органів держaвнoї 
влaди і місцевого самоврядування загалом. 
Норми європейської якості доволі вдало вті-
лювалися в державну службу країн, що є чле-
нами Європейського Союзу, і через певний 
час виявилися базисом зростання її дієвості.

В Євросоюзі весь час особливо акцен-
тували й акцентують на інституційному 
зростанні. З метою дієвого та демократичного 
управління державною службою важливу роль 
відіграють інституції, тому що саме завдяки 
їм гарантується реалізація європейських над-
бань, інституційна здатність держави є голов-
ним фактором конкурентоздатності, а стан 
розвитку інституцій визнається як основа для 
будь-якого зростання.

Загальновідомо, що ослабленість інститу-
цій, брак нагляду й відповідного контролювання 
зумовлюють стримування процесів євроінте-
грації. З огляду на це в Європейському Союзі 
присутнє стабільне зростання співробітництва 
у сфері державного управління, зокрема, обмін 
досвідом, пошуки новітніх процедур та інстру-
ментів державного управління, поширюється 
управлінський досвід, напрацьовуються норми 
державного управління та державної служби. 
Євроінтеграція диктує публічному службовцеві 
поведінку щодо здійснення власних службо-
вих зобов’язань. Закони Європейського Союзу 
весь час мають вплив на національні системи 
державної служби та національне законо-
давство щодо державної служби, попри те, 
що це питання –  право національних урядів.

Для того, щоб адаптувати державну службу 
в Україні до стандартів Європейського Союзу, 
необхідно забезпечити реалізацію таких пріо-
ритетних напрямів:

– вдосконалити правові засади функціону-
вання державної служби;

– реформувати систему оплати праці дер-
жавних службовців;
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– встановити порядок надання послуг дер-
жавного рівня та вдосконалити нормативне 
регулювання вимог щодо професійно-етичної 
підготовки державних службовців;

– вдосконалити та підвищити ефективність 
управління державною службою;

– забезпечити професіоналізацію держав-
ної служби. Для цього необхідні:

1) реалізація чесного та справедливого 
конкурсного відбору на державну службу;

2) унеможливлення випадків звільнення 
державних службовців за суб’єктивними полі-
тичними причинами;

3) запровадження обов’язкового регуляр-
ного підвищення кваліфікації державних служ-
бовців, зокрема в питаннях аналізу та модер-
нізації державного управління в контексті 
європейської інтеграції.

Варто зазначити, що до нагальних проблем 
у державній службі, котрі потрібно розв’язати, 
належать питання високоякісної підготовки 
держслужбовців. Через це стратегічна мета 
національної кадрової політики – це утворення 
освітньо-фахового потенціалу, в тому числі 
через таку кадрову технологію, якою є підго-
товка та підвищення кваліфікації державних 
службовців, що матиме позитивний вплив 
на гарантування результативного функціо-
нування держави. Значним чином вирішення 
названих проблем залежить від вивчення і вті-
лення європейських практик.

Варто зауважити, що з огляду на «особли-
вості підготовки та розвитку державних служ-
бовців в окремих зарубіжних країнах, цікавими 
для України є дослідження й аналіз професій-
ного навчання державних службовців у країнах 
Східної Європи, досвід яких може бути ефек-
тивно адаптований до традицій державної 
служби України. Науковці вважають, що для 
України не лише спорідненою, а й перспектив-
ною для імплементації є узагальнена, континен-
тальна романо-германська модель державної 
служби» [2, с. 60]. Зокрема, до неї належать 
такі держави, як Франція та Польща. З огляду 
на це, потрібне дослідження наявних у цих дер-
жавах зразків підготовки державних службов-
ців на предмет виділення і пристосування до 
національних обставин позитивного досвіду.

Французька система державної служби є 
системою кар’єрного росту. Для державної 
цивільної служби організовано неспеціалізо-
вані школи й регіональні інститути адміністра-
цій, спеціалізовані школи в різного роду адмі-
ністративних галузях. Окрім адміністративних 
шкіл, у Франції є департаменти щодо питань 
навчання в межах державних адміністрацій, які 
гарантують покращення кваліфікації. Первинна 
підготовка важлива для найвищого рангу дер-

жавних службовців та керівників середнього 
корпусу. Зараховують до школи шляхом скла-
дання конкурсних іспитів. Студенти, котрі 
гарно склали вступні іспити, зараховуються до 
школи як державні службовці. Впродовж нав-
чання студенти отримують заробітну плату. 
Складання іспиту після закінчення навчання 
гарантує довготермінове знаходження на дер-
жавній службі. Що стосується головних видів 
підвищення кваліфікації державних службов-
ців у Франції, то автори виокремлюють такі: 
«1) заходи вдосконалення, що мають на меті 
збереження або вдосконалення професій-
них якостей, забезпечення пристосованості 
службовців до змін техніки й адміністративних 
структур, культурних, економічних та соціаль-
них змін і перетворень, які з них витікають; 
2) заходи підготовки до конкурсів, що органі-
зовуються для державних службовців, які вже 
обіймають посаду, до професійних іспитів та 
конкурсів, метою яких є зміна чину чи корпусу; 
3) відпустки для підготовки» [6, с. 83].

Таким чином, процес підготовки державних 
службовців у Франції зараховують до систем 
закритого виду. Вона має свої негативні та 
позитивні моменти. До плюсів можна зара-
хувати, зокрема, абсолютне усвідомлення 
завдань державної служби, фаховий кадровий 
потенціал, цілісність і дієвість. Однак існують 
і вади: невисокий ступінь мобільності подіб-
ної системи, пристосування до передових 
змін. Ми вважаємо, що дослідження фран-
цузької системи освітньо-фахової підготовки 
управлінського персоналу демонструє, що 
прогресивні кадрові технології Україна може 
перейняти, враховуючи національний харак-
тер, у тому числі, зберігаючи національну 
ідентичність країни. Зокрема, стосовно націо-
нальних ознак ми вважаємо, що позитивне зна-
чення мали б пристосування до українського 
сьогодення практики формування децентра-
лізованої системи освітньо-фахової підго-
товки державних службовців та високоякіс-
ний менеджмент людського потенціалу. А ось 
притаманну французькій системі підготовки 
державних службовців концепцію до змен-
шення ступеня комунікабельності й основних 
соціальних напрямів варто скоротити.

Ще один приклад, що підтверджує прин-
цип щодо неможливості беззастережного 
впровадження певних зразків держслужби в 
нашій державі, – це система підготовки дер-
жавних службовців у Польщі, адже в цій країні 
«характерним є створення державно-освітніх 
програм для державних службовців вищих і 
нижчих категорій, тобто певна диференціація 
та спеціалізація. Зокрема, певна програма 
щодо політичних посад» [2, с. 61]. Однак наці-
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ональні виконавці реформ ставлять собі за 
мету якнайбільше виведення за рамки органі-
зації державних службовців політичних посад. 
Натомість здається, що деякі концепції подіб-
ного зразка підготовки державних службовців 
будуть вдалими в кадровій технології України. 
Зокрема, з огляду на існування трьох катего-
рій державних службовців (А, Б та В), дореч-
ною стане рекомендація стосовно збільшення 
складності механізму проходження підготовки 
та підвищення кваліфікації згідно з підвищен-
ням категорії, де перебуває державний служ-
бовець. Таку рекомендацію можна аргумен-
тувати вищим ступенем відповідальності за 
ухвалення управлінських рішень державними 
службовцями вищих категорій.

З огляду на зауважене модернізація дер-
жавної служби має бути сукупністю зрозумілих 
випробуваних, цілісних та поступових діянь, 
що передбачають: розбірливе додержання 
окреслених концептуальних і стратегічних 
принципів модернізації; на рівні законодав-
ства фіксування й гарантування впровадження 
головних засад; моніторинг нормативно-пра-
вових актів, щоб встановити й ліквідувати колі-
зії; формування з опорою на національний та 
іноземний досвід найпродуктивнішого зразка 
модернізації державної служби; напрацювання 
зрозумілої, уніфікованої системи інститутів 
державної служби; більш поступове встанов-
лення обсягів та рамок кваліфікації державних 
службовців; формування дієвих, а не деклара-
тивних процедур прозорості і відкритості дер-
жавної служби; напрацювання обґрунтованої 
та здійснюваної стратегії та концепції модер-
нізації системи.

Висновки. Таким чином, відповідно до 
Угоди про партнерство та співпрацю між 
Україною і європейськими співтовариствами 
та їхніми країнами членами від 14 червня 
1994 року, було покладено початок процесу 
пристосування національних законів до стан-
дартів Європейського Союзу. Щодо зазначе-
ного питання було ухвалено низку норматив-
но-правових актів як у вигляді міжнародних 
угод, так і внутрішньодержавного законодав-
ства. Наступна модернізація державної служби 
мала на меті перетворення поняття й культури 
держслужби, методологічним інструментом 
модернізації стала ідея держави, націленої на 
споживача послуг. Через це зростання про-
дуктивності державної служби має на меті 
перехід до її орієнтованості на клієнтів, іншими 
словами, до такої системи, що націлена не на 
управління суспільним зростанням із позиції 
патерналізму, а на взаємодію з громадськістю 

на засадах установ із надання послуг. Різного 
роду моделі модернізації державної служби в 
обставинах глобалізації не визначають меха-
нічного дублювання практики модернізації 
держав Європи в Україні. В цьому випадку 
важливе значення мають внутрішні ресурси 
державної служби, що модернізується. Попри 
існування різного роду варіантів модерніза-
ції державної служби, однаковим для них є 
залучення до процесів модернізації держав-
ної служби, на котрі мають вплив національні 
цінності, корисні інструкції, менталітет, а з 
іншого боку, вони – перешкода для прогресу. 
Успішному втіленню механізмів модерніза-
ції державної служби слугуватиме гаранту-
вання соціального спрямування в роботі уста-
нов державної служби, що в автоматичному 
режимі визначає зростання гуманізації належ-
ного законодавства.

Встановлено можливість зростання фахо-
вого, освітньо-підготовчого й мотиваційного 
напрямів організації кадрової політики в галузі 
державної служби.
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СЕКЦІЯ 4 
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
ECONOMIC THREATS USING THE EXAMPLE OF THE POLISH ECONOMY

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Для Польщі загрози безпеки еко-
номічного характеру пов’язані з глобаліза-
цією, яка виражається в зростанні міжнарод-
ної співпраці, що призводить до посилення 
соціальної нерівності та нерівності доходів. 
Особливе значення має високий рівень як 

державної, так і приватної зовнішньої забор-
гованості, який наражає економіку країни на 
підвищений ризик економічної кризи.

Загрози економічній безпеці Польщі також є 
наслідком міжнародних економічних відносин, 
які, крім переваг міжнародного поділу праці 
та міжнародної економічної торгівлі, також 
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Нині економіка держави здобуває нові осо-
бливості, які створюють певні загрози. В 
основному це стосується проблем, виклика-
них взаємозалежністю національних еконо-
мік, прогресивною глобальною конкуренцією, 
виключенням економічних процесів із-під 
контролю держави, структурною залежні-
стю національних економік від міжнародних 
систем та міжнародних формальних і пра-
вових рішень, значним збільшенням числа і 
сили недержавних суб’єктів, тобто тран-
снаціональних корпорацій, діяльність яких 
ігнорує закони окремих країн, інституціона-
лізацією економічного життя і віртуалізацію 
грошей і фінансових операцій.
У міжнародному плані сучасна архітек-
тура безпеки додатково ускладнюється 
не тільки міждержавним, але насамперед 
транскордонним характером загроз, які 
стосовно сфери економічної діяльності 
виникають у результаті впливу ринків 
капіталу, використанням спекулятивного 
капіталу і діяльністю транснаціональних 
корпорацій.
Нині в умовах глобалізації, транснаціональні 
корпорації, виникнення глобальних фінансо-
вих криз і виснаження природних ресурсів і 
енергії набувають дедалі більшого значення. 
Така переорієнтація, безсумнівно, посилює 
категорію економічної безпеки.
Економічна безпека – це здатність еконо-
мічної системи держави (групи держав) вико-
ристовувати внутрішні чинники розвитку і 
міжнародну економічну взаємозалежність, 
яка гарантує її безперешкодний розвиток.
Польща – рідкісний приклад європейської 
країни, якій вдалося зберігати порівняно 
стабільне економічне зростання протягом 
майже 30 років, навіть у періоди світової 
фінансової кризи 2007–2009 рр. та боргової 
кризи в ЄС. Попередні прогнози дають змогу 
припустити, що тривала екстернальна 
криза, викликана пандемією коронавірусу, 
Польща подолає швидше, ніж більшість 
інших країн Євросоюзу. Феномен слабкої 
сприйнятливості Польщі до кризових явищ 
зумовлений довгостроковими наслідками 
постсоціалістичних перетворень, деякими 
об’єктивними характеристиками економі-
ко-географічного розташування країни, а 
також специфікою економічної ситуації, що 
склалася після її вступу в ЄС у 2004 р.

Ключові слова: економічна безпека, 
загрози, глобалізація, економіка, національна 
безпека, економічні ризики.

Currently, the state’s economy is acquiring new 
features that create certain threats. This mainly 
concerns problems caused by: interdepen-
dence of national economies, progressive global 
competition, exclusion of economic processes 
from the state control, structural dependence of 
national economies on international systems and 
international formal and legal decisions, a sig-
nificant increase in the number and strength of 
non-state subjects, namely transnational corpo-
rations, whose activities ignore the laws of partic-
ular countries, the institutionalization of economic 
life and the virtualization of money and financial 
transactions.
Internationally, the modern security architecture 
is further complicated not only by the interstate 
but, above all, the cross-border nature of threats 
to economic activity arising from the influence of 
capital markets, the use of speculative capital 
and the activities of transnational corporations.
Today, in the face of globalization, transnational 
corporations, the emergence of global financial 
crises and the depletion of natural resources 
and energy are becoming increasingly import-
ant meaning. Such a reorientation undoubtedly 
strengthens the category of economic security.
Economic security is the ability of the state eco-
nomic system (group of states) to use internal 
factors of development and international eco-
nomic interdependence, which guarantees its 
smooth development.
Poland is a rare example of a European coun-
try that has managed to maintain relatively sta-
ble economic growth for almost 30 years, even 
during the global financial crisis of 2007–2009 
and the debt crisis in the EU. Preliminary fore-
casts suggest that a prolonged external crisis 
caused by the corona virus pandemic, Poland will 
overcome faster than most of other EU countries. 
The phenomenon of weak sensitivity of Poland to 
the crisis is due to the long-term consequences 
of post-socialist transformations, some objective 
characteristics of the economic and geographical 
situation of the country, as well as the specifics of 
the economic situation after its accession to the 
EU in 2004.
Key words:  economic security, threats, globaliza-
tion, economy, national security, economic risks.
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створюють зовнішній потенціал для еконо-
мічних загроз. Це можна визначити на різних 
рівнях, а також у різних суб’єктивних і об’єк-
тивних системах. Найбільш загальним сигна-
лом появи джерел загроз економічній безпеці 
Польщі є дисбаланс (дефіцит) в економічному 
обміні із зарубіжними країнами.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Витоки успіху польської економіки роз-
глядалися в різних дослідженнях, у тому числі 
в роботах авторів економічних перетворень 
кінця 1980-х – початку 1990-х рр. – професора 
С. Гомулки [1], архітектора реформ Л. Бальце- 
ровича [2], а також економіста Світового банку 
польського походження М. Пентковського [3] 
та ін. Окремі праці присвячені виявленню кон-
курентних переваг Польщі порівняно з іншими 
країнами Центральної і Східної Європи [4–6]. 
Оцінки результатів соціально-економічних 
перетворень і ключових факторів розвитку 
польської економіки на сучасному етапі в кон-
тексті, який стоїть перед країною виклику кон-
курентоспроможності, зустрічаються в щоріч-
них оглядах і аналітичних документах наукових 
організацій і аналітичних центрів Польщі.

Мета статті. Мета статті – проаналізувати 
загрози та можливості процесів глобалізації та 
охарактеризувати вплив цих процесів на стан 
економічної безпеки Польщі.

Виклад основного матеріалу. Економічна 
безпека означає захист держави від зовнішніх 
загроз, яка має включати стан гарантії безпеки 
як на макро-, так і на мікрорівні. На макро-
рівні це означає необхідність забезпечення 
фізичних можливостей держави (інфраструк-
тури), а на мікрорівні – можливість отримання 
прибутку транснаціональними компаніями. 
Поняття «економічна безпека» відображає не 
тільки певний стан відповідності певних еконо-
мічних змінних (макро- і мікро-), але й численні 
області загроз, зниження або подолання яких 
вимагає зусиль всього суспільства. Загрози 
можна розпізнати як у результаті дій, що вжи-
ваються державами, яких вони стосуються, 
так і в результаті розвитку і функціонування 
світової економіки.

Економічну безпеку також можна розгля-
дати в національному та міжнародному аспек-
тах. Забезпечення національної економічної 
безпеки держави базується на: діяльності, яка 
гарантує безпеку суспільства та безперебійне 
функціонування економіки в разі збройного 
конфлікту і створення економічних зв’язків із 
зарубіжними країнами після перевірки сприй-
нятливості країни до зовнішньої діяльності, 
спрямованої на ослаблення економічної без-
пеки. З іншого боку, забезпечення міжнарод-
ної економічної безпеки полягає у форму-

ванні міжнародного економічного порядку. До 
аспектів економічної безпеки належать:

1) фінансова безпека:
 – зовнішня (зовнішній борг і здатність про-

тистояти фінансовим кризам);
 – внутрішня (здатність системи державних 

фінансів забезпечувати фінансування націо-
нальної економіки);

2) сировинна безпека (доступ до еконо-
мічно важливих енергоресурсів, води, мета-
лів, мінералів у кількості, що відповідає струк-
турі економіки).

Елементами фінансових ризиків для еко-
номічної безпеки є занадто високий рівень 
зовнішнього боргу, виникнення фінансових 
криз, відмивання грошей, функціонування 
офшорної зони.

Елементами сировинних і енергетичних 
загроз економічній безпеці держави є відсут-
ність нафти і природного газу, електроенер-
гії, міді, цинку, іншої стратегічної і рідкісної  
сировини.

Види зовнішніх і внутрішніх загроз безпеці 
держави економічного характеру представ-
лені в таблиці 1 [7].

Зовнішні загрози – це вид загрози, що під-
вищує ймовірність втрати чи зниження суве-
ренітету або економічної цілісності (в тому 
числі територіальної) держави. Джерелом цієї 
загрози є інша країна.

Внутрішні загрози – це вид загрози, резуль-
татом якої є зниження здатності влади підтри-
мувати громадський порядок у державі.

Таким чином, економічна безпека озна-
чає стан політичної системи і внаслідок цього 
економічної системи, яка забезпечує свободу 
економічної діяльності, стабільність макрое-
кономічних умов, порівняно низький бюрокра-
тичний і податковий тягар, регульовані міжна-
родні торговельні відносини для забезпечення 
порівнянних умов конкуренції і участь у між-
народних альянсах, що підвищують порівняну 
стійкість до негативного впливу зовнішнього 
середовища.

Явище глобалізації охопило світ із 80-х років 
минулого століття, коли був досягнутий консен-
сус щодо того, що вільне переміщення товарів, 
послуг, капіталу, технологій і робочої сили між 
країнами об’єднує окремі ринки і економіки для 
підвищення ефективності розподілу ресурсів, 
підвищення продуктивності та розширення 
інвестиційних можливостей. Однак, незва-
жаючи на те, що глобалізація принесла еко-
номічне процвітання світу, що розвивається, 
вона піддалася критиці через свої негативні 
побічні ефекти. Деякі виграють від відкритості 
торгівлі, а інші програють. Жорстка конкурен-
ція могла сприяти економічній та соціальній 
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нерівності між людьми або країнами, створю-
ючи дохід і політичну поляризацію і потенційно 
підриваючи соціальну і культурну згуртова-
ність. Зрештою, це було сприйнято як ризик 
для економічного зростання і стабільності.

Глобалізація – це процес, який руйнує наці-
ональні кордони, об’єднує національні еконо-
міки, культури, технології управління і створює 
складні відносини  взаємозалежності. Вона 
описує процес створення мереж зв’язків між 
учасниками на міжконтинентальних відста-
нях, опосередкованих безліччю потоків, у тому 
числі потоки людей, інформації, ідей, капіталів 
і товарів.

Глобалізація нерозривно пов’язана з про-
цесом політичної трансформації. Польща 
пережила унікальний досвід трансформації та 
розвитку за останні 25 років. Країна вступила 
в НАТО в 1999 році. Незабаром після того, як 
у 1989 році почався початковий період ради-
кальних політичних і економічних перетворень, 
вона стала на шлях прискореної, але стабіль-
ної модернізації, і вже з 2004 року стала чле-
ном Європейського Союзу (ЄС). Рецепт успіху 
країни можна пояснити як поєднання кількох 
далекоглядних структурних реформ (у місце-
вому самоврядуванні, фіскальній дисципліні, 
банківському секторі і пенсійній системі) у від-
повідній послідовності (від «шокової терапії» 
на початку перехідного періоду через «вели-
кий вибух» впровадження чотирьох основних 
реформ після стабілізації ситуації до ниніш-
нього «інкременталізму»). Структурні фонди 
ЄС, безсумнівно, були корисні, але Польща 
довела, що досить ефективно інвестує їх 
відповідно до власної стратегії і пріорите-

тів розвитку. Однією з найважливіших подій 
останнього періоду для Польщі став вступ до 
Європейського Союзу 1 травня 2004 року. 
З тих пір вплив глобальних чинників на поль-
ську економіку більшою мірою проявляється 
в таких аспектах, як торгівля і потоки капіталу, 
лібералізація, яка веде до посилення інозем-
ної конкуренції, освоєння інновацій із техно-
логічно розвинених країн, інтенсивна міграція 
робочої сили, зростаючий вплив глобальних 
чинників на формування внутрішньої інфляції 
і т. д. Польська економіка, поряд з її приєд-
нанням до Європейського Союзу, отримала 
вигоду від: підвищення ВВП, збільшення тор-
гівлі, як із боку експорту, так і з боку імпорту, а 
також доступу до великих європейських фон-
дів. Одним з ефектів інтеграції стало також 
підвищення добробуту її жителів. З іншого 
боку, інтеграція частково сприяла збільшенню 
еміграції з Польщі та сильної географічної 
спрямованості польського експорту і імпорту 
в Європейський Союз, що значною мірою 
робить розвиток польської економіки залеж-
ним від зростання економіки ЄС.

Нині Республіка Польща є незалежним 
суб’єктом безпеки, що функціонує як суве-
ренна і демократична держава, яка реалізує 
національні інтереси і прагнення громадян в 
області безпеки, визначаючи гідні умови життя 
в мирній і стабільній обстановці, а також досяг-
нення процвітання громадянами за умови 
дотримання закону і демократичних цінностей.

Економічні загрози національній безпеці 
Польщі стосуються питання про промисло-
вість, торгівлю і управління майном, що нале-
жить державі або знаходиться в його розпо-

Таблиця 1
Типологія загроз економічній безпеці країни

Зовнішні загрози Внутрішні загрози

Економічна залежність від інших країн Низький рівень податкових надходжень

Міжнародні корпорації Державний борг, що зростає 

Світові кризи Висока частка неофіційної економіки в усій 
економіці

Відсутність членства в міжнародних організаціях Високий рівень безробіття

Геополітичне розташування в безпосередній 
близькості від країн із низьким рівнем розвитку,  
з важким доступом до сировини та ринків збуту

Значна поляризація доходів суспільства та 
високий рівень бідності

Недотримання прав інтелектуальної власності Низький рівень інноваційності та конкуренто-
спроможності підприємства

Міжнародні злочинні групи

Слабка система соціального забезпечення

Відсутність стабільної економічної політики 
урядів, що змінюють один одного 

Низький рівень прийняття і застосування зако-
нодавства, що регулює економічний оборот

Високий рівень корупції
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рядженні. Значним чином це відносини між 
державним і приватним капіталом. Економічні 
загрози стосуються державних фінансів і 
торгівлі. У сферу їх охоплення також входить 
доступ Польщі до сировини, зокрема, до енер-
гетичних ресурсів, які є надзвичайно важли-
вими для безпеки держави.

Економічні ризики можуть бути зумовлені:
1) фінансовою нестабільністю держави 

(дефіцит платіжного балансу, відтік капіталу, 
надмірне витрачання державних коштів на 
споживання);

2) занадто низькими темпами економічного 
розвитку, диспропорціями (затримок) в еконо-
мічному розвитку щодо інших країн;

3) обмеженнями доступу на внутрішні ринки 
інших країн, фінансовими і природними ресур-
сами, економічною дискримінацією;

4) скороченням витрат на наукові дослі-
дження і відсутністю можливостей викори-
стання наукових досягнень інших країн (орга-
нізацій) в економіці;

5) присутністю в економіці міжнародних 
злочинних груп, економічних злочинів, «сірої 
економіки», фінансових спекуляцій;

6) відсутністю механізмів, що забезпечують 
економічну конкуренцію.

Також важливими залишаються зміни валют-
них курсів на світових ринках, що впливають 
на стабільність польського злотого, торговий 
дисбаланс. Небезпечним для боротьби і про-
тидії був і залишається протекціонізм із боку 
найбільш економічно сильних країн Європи. 
Протягом багатьох років польські інвестори 
не були серед найбільш привабливих ділових 
партнерів для досягнення спільних інтересів. 
Важливою економічною загрозою для Польщі 
також є сума державного боргу. Значною 
мірою він погашається за рахунок послідовних 
позик, а не за рахунок збільшення експорту. 
Серед економічних загроз найнебезпечнішим 
для Польщі є відсутність стабілізації енергетич-
ного сектора і відсутність його диверсифікації. 
Польща не має власних значних запасів нафти 
і газу і залежить від імпорту цієї сировини. 
Близько 70% імпортованого газу і близько 
90% нафти роблять країну залежною від моно-
польних поставок. Протягом багатьох років 
Польща вживає заходів щодо диверсифікації 
поставок цієї сировини і в той же час прагне 
зменшити ризики, що виникають у цій області. 
Використання основної енергетичної сировини 
Польщі – вугілля через рішення Європейського 
Союзу, спрямовані на скорочення викидів  
двоокису вуглецю, є досить складним.

Важливою загрозою для економічної без-
пеки Польщі може також стати практика вико-
ристання значної частини бюджетних коштів 

на виконання передвиборних програм полі-
тичних партій, які прийшли до влади. Так, 
програма «500+», рішення про зниження пен-
сійного віку, фінансова підтримка державою 
(Darmowe grunty) дешевої житлової програми, 
надання безплатних ліків для людей старше 
75 років призводять до збільшення щорічних 
державних витрат на кілька десятків мільярдів 
злотих. Спроби збільшити державний бюджет 
за рахунок розширення фінансового та подат-
кового контролю, безумовно, принесуть 
більше грошей, але вони також можуть озна-
чати скорочення діяльності приватних компа-
ній, особливо малих і середніх. Все це означає 
високий ризик, який, з одного боку, може при-
нести вигоду, але одночасно становить значну 
економічну загрозу для держави.

Сфера, яка створює економічні загрози 
безпеки Польщі, – це ненадійна податкова 
система. Однак це складна і делікатна про-
блема, з огляду на необхідність створення 
державою юридично сприятливого сере-
довища для ведення бізнесу. Здається, що 
тут можуть виявитися корисними рішення 
для податкової інспекції, що використову-
ють передову «податкову інженерію», яка 
використовується міжнародними холдинго-
вими компаніями. Однак варто пам’ятати, 
що податкова ізоляція не може проводитися 
тільки всередині країни, тому що це може фак-
тично відштовхнути транскордонні компанії 
від інвестування в Польщу. Є потреба в євро-
пейській інтеграції і співпраці в цій сфері. 
Через необхідність підтримувати належний 
рівень економічної безпеки країни пріорите-
том є розуміння цих явищ і підготовка відпо-
відних заходів у рамках економічної політики.

Висновки. Економічна безпека озна-
чає захист держави від зовнішніх загроз, що 
має включати в себе стан гарантії безпеки. 
Польський досвід політичних і економіч-
них перетворень, супроводжуваних стійкою 
модернізацією, може служити орієнтиром для 
країн, що розвиваються на шляху до досяг-
нення високих показників розвитку.

У Польщі економічні зусилля супроводжува-
лися збалансованою зовнішньою політикою. 
Польща перейшла від примирення з Німеччиною 
до встановлення дружніх і функціональних 
партнерських відносин зі своїм західним сусі-
дом; їй також вдалося зміцнити дружні відно-
сини з більшістю країн Європейського Союзу.

Протягом останніх років однією з головних 
подій, що викликають невизначеність щодо 
майбутнього інтеграційних процесів в Європі, 
є так званий Brexit. Результати британського 
референдуму 23 червня 2016 року про вихід із 
структур Євросоюзу істотно вплинули на стан 
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широкого кола реципієнтів – Великобританії, 
інших членів Євросоюзу, включаючи Польщу, 
Єврозону і весь Європейський регіон. Рішення 
Великобританії можна розглядати як поча-
ток третьої кризи після економічної і мігра-
ційної кризи. Ступінь, в якому окремі країни 
або окремі галузі будуть порушені наслідками 
Brexit, залежить від форми майбутніх відно-
син Великобританії з Європейським Союзом. 
Проблема Brexit викликає стурбованість і 
викликає розбіжності в діалозі про невизна-
чене майбутнє всього Європейського Союзу.

Безперервна міграційна криза, проблема 
розподілу бюджетних коштів та інші проблеми 
політичного і економічного характеру виклика-
ють розмови про вихід Польщі з Європейського 
Союзу (Polexit). Польські підприємства мають 
враховувати сценарій, при якому вони зітк-
нуться не тільки з наслідками Brexit, але й, 
наприклад, із Polexit, що, безсумнівно, значно 
знизить економічну безпеку.

Глобалізацію звинувачують у багатьох соці-
ально-економічних недоліках. Однак є вза-
ємозв’язок глобалізації й економічної без-
пеки. Глобалізація стимулювала економічне 
зростання, сприяла гендерній рівності та 
поліпшенню становища в області прав людини. 
Крім того, глобалізація не порушила економіч-
ний добробут держави, не справила істотного 

впливу на взаємодію на ринку праці і практично 
не вплинула на дерегулювання ринку. Однак 
це збільшило нерівність доходів всередині 
країни, в тому числі в Польщі. Таким чином, 
наслідки глобалізації та її вплив позитивно 
позначилися на рівні економічної безпеки.
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Професіоналізм та інтелектуальний рівень 
дипломатів потужно впливає на державний 
розвиток поруч з військовими, економічними 
та науково-технічними ресурсами. Зовнішня 
політика держави залежить від рівня її дипло-
матів та їх ефективної роботи. Водночас тран-
сформації в системі діяльності дипломатичних 
відомств спричинені постійними змінами в 
міжнародних відносинах, глобалізаційними та 
інтеграційними процесами, підвищенням ролі 
технічних новацій та інформації. Подібний стан 
речей зумовлює необхідність підвищення про-
фесійного рівня вітчизняних дипломатів, ефек-
тивного накопичення та застосування інтелек-
туального капіталу. Професійна підготовка не 
є єдиною вимогою до сучасного дипломата. 
Важливими факторами успішної діяльності на 
міжнародній арені є усвідомлення її специфіки 
та закономірностей, здатність до вибору опти-
мальних механізмів досягнення цілей, кому-
нікабельність, рішучість у прийнятті рішень 
Таким чином, актуальність тематики дослі-
дження зумовлена окресленими вище про-
блемами та полягає в дослідженні та впрова-
дженні системи взаємодії медичних закладів в 
межах одного госпітального округу.

У монографії автором піднімаються питання, 
які є особливо актуальними в умовах панде-
мії, що стосуються безперервного навчання 

співробітників дипломатичних служб. Обрані 
методи дослідження, що використовують в 
дослідженні, дозволять отримати прогнозо-
вані результати наукової новизни і практичної 
значимості роботи. Особливої уваги заслуго-
вує запропонована модель механізму фор-
мування інтелектуального капіталу, механізм 
мотивування співробітників дипломатичної 
служби до підвищення рівня інтелектуальної 
праці та авторський систематизований меха-
нізм кваліфікаційних і професійних вимоги до 
співробітників дипломатичних служб з ураху-
ванням вимог підвищення рівня їхньої інтелек-
туальної праці.

Наукове дослідження, монографія 
Палагусинця Ростислава Васильовича на 
тему «Механізм формування інтелектуаль-
ного капіталу дипломатичної служби як скла-
дова державного управління: теорія і прак-
тика» на здобуття наукового ступеня доктора 
наук з державного управління за спеціаль-
ністю 25.00.02 – механізми державного управ-
ління є актуальним, своєчасним науковим 
дослідженням, має теоретичне і практичне 
значення і може бути рекомендовано до друку 
та для використання у практичній роботі для 
фахівців – практиків сфери економіки, держав-
ного управління, дипломатичних служб, нау-
ковців, студентів, аспірантів, викладачів тощо.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПАЛАГУСИНЦЯ РОСТИСЛАВА 
ВАСИЛЬОВИЧА «МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЯК СКЛАДОВА  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»1

1 Палагусинець Р.В. Механізм формування інтелектуального капіталу дипломатичної служби як складова державного управління: теорія і прак-
тика : монографія (на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного 
управління). Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 432 с.
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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 використання 
спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, словників тощо), а одно-
значно 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 форматі 
MS Word з текстом наукового дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам відповідь 
щодо процедури здійснення експертизи. 

Контактна особа:
Партенюха Дар’я – молодший науковий співробітник 
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
info@iei.od.ua

З повагою,
дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
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