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В. Т. Бондар
аспірант кафедри глобальної та національної безпеки

Навчально-наукового інституту 
публічного управління та державної служби

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА З РОЗВИТКУ МОВ  
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИНИ:  
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ
Статтю присвячено вивченню актуальних аспектів здійснення публічної політики щодо 

регулювання розвитку мов національних меншин. Акцентовано на Програмі ОБСЄ за голо-
вування Польщі у 2022 році та січневому Форумі ОБСЄ (2022 р.). Вивчено рекомендаційні 
документи Верховних комісарів Організації з безпеки і співробітництва в Європі у справах 
національних меншин. Досліджено шість рекомендацій, спрямування яких охоплює регулю-
вання важливих сфер життя меншин. Основну увагу приділено розвитку мови та пов’язаних 
із цим інших ознак самоідентифікації.

У дослідженні застосовано структурно-функціональний й аналітичний метод за допомо-
гою яких виокремлені рекомендації ОБСЄ, які стали об’єктом нашої уваги, вивчені їх поло-
ження. Використання теологічного підходу при розгляді документів різнопланової направле-
ності дозволило розкрити сутність настанов європейського законодавця на адресу урядів 
держав у частині їх обов’язків з проведення політики відносно національних меншин.

Предметом дослідження є концепти формулювання публічної політики, які містяться  
у Гаазьких, Ословських, Лундських, Люблянських, Талліннських рекомендації, Рекомендаціях 
щодо використання мов меншин у телерадіомовленні від 2003 року. Новизна статті поля-
гає у тому, що при обговоренні автор звертався до феномену мовного планування, як одно-
го із механізмів державного регулювання.

Висвітлено особливості інтерпретації мовного планування окремими іноземними  
й вітчизняними дослідниками. Стисло описані основні підходи та їх відмінності. Висловлено 
авторське бачення щодо послідовності стадій реалізації державної мовної політики, зокре-
ма у питанні співвідношення акцентів у публічній політиці між розвитком мови титульної 
нації і мов національних меншин.

Зроблено висновки щодо перспективних напрямів упровадження рекомендацій Верховних 
комісарів ОБСЄ у справах національних меншин в Україні у процесі формування й реалізації 
публічної політики щодо регулювання розвитку мов національних меншин, з урахуванням 
особливостей стану суспільства в умовах транзитного переходу.

Ключові слова: етнічна компонента, мовне планування, рекомендації ОБСЄ, механізми 
державного регулювання, реалізація національними меншинами мовних прав.

Постановка проблеми. Реакцією світової 
спільноти на актуалізацію прав етнічних меншо-
стей стало ініціювання у 2019 р. ГА ООН резо-
люції, згідно з якою, період 2022−2032 років 
визначений як «Міжнародне десятиліття корін-
них народів». Модернізуючи вітчизняні кон-
цептуальні підходи державного регулювання 

розвитку етнічних мов, до відмітних заходів 
української влади у 2021 році можна віднести, 
передусім: проведення установчого міжнарод-
ного саміту Кримської платформи; прийняття 
закону «Про корінні народи України»; схва-
лення проєкту стратегічної програми уряду 
«Концепція розвитку та популяризації крим-
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ськотатарської мови на період до 2032 р.»; 
затвердження Національної стратегію у сфері 
прав людини і Національної стратегії сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні 
на 2021 – 2026 роки. Наведене засвідчує, що 
публічна політика у частині регулювання етніч-
них мов продовжує залишатися актуальною 
й важливою соціальною сферою, яка потребує 
подальшого удосконалення.

Ураховуючи євроустремління України, пев-
ний науковий інтерес представила Програма 
ОБСЄ за головування Польщі у 2022 р. [1], у якій 
окреме місце присвячено Україні. Автори цього 
документу наголошують на забезпеченні прав 
людини на тимчасово окупованих територіях 
Луганської і Донецької областей, анексованому 
Криму. З метою подолання викликів, країни-у-
часниці Організації заохочуються до активіза-
ції міжнародного співробітництва, досягнення 
високого національного рівня стійкості. Під-
твердженням таких підходів став Форум ОБСЄ 
(січень 2022 р.), у ході якого висловлювалася 
відданість Гельсінським принципам по захисту 
громадян та їх прав.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Мовне питання у частині забезпечення й реа-
лізації права національних меншин в Украї-
ні переважна більшість учених розглядають 
у контексті загальнодержавної політики, що 
знаходило відображення у роботах О. М. Бико-
ва, В. М. Брицина, І. М. Варзара, В. Б. Євтуха, 
О. В. Картунова, І. О. Кресіної, І. Ф. Кураса, 
О. М. Куця, І. В. Лопушинського, О. М. Майборо-
ди, П. І. Надолішнього, М. І. Пірен, О. О. Рафаль-
ського, Ю. І. Римаренка, В. П. Трощинського, 
М. О. Шульги. Окремі аспекти вдосконалення 
ефективності механізмів державного управлін-
ня перебували у фокусі уваги В. Б. Авер’янова, 
Г. В. Атаманчука, В. Д. Бакуменка, В. Б. Дзюнд-
зюк, В. М. Князєва, О. Б. Коротича, О. А. Маш-
кова, Н. М. Мельтюхової, Н. М. Миронової, 
Н. С. Миронової, Н. Р. Нижник, В. В. Нікітіна, 
О. Ю. Оболенського, Г. С. Одінцової, Ю. П. Сур-
міна та ін. Утім, більш детальному вивченню 
існуючих європейських стандартів по засто-
суванню державними органами у забезпечен-
ні і реалізації права національних меншин на 
розвиток рідної мови відводилася недостатня 
увага. Цей факт й зумовив актуальність даної 
роботи.

Мета статті полягає у вивченні європейських 
стандартів державного регулювання розвит-
ку національних меншин у процесі формуван-
ня і реалізації публічної політики. Відповідно,  

науково-дослідницьке завдання, це – виокрем-
лення рекомендаційних документів ОБСЄ 
з питань національних меншин, регулювання 
розвитку мови національних меншин.

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«мовне планування» уперше уведено у науко-
вий дискурс Є Хаугеном у контексті публічної 
політики в поліетнічному середовищі [2]. Дослід-
ник поділив його на стадії: відбору (рішення 
щодо норм); кодифікації – (встановлення пра-
вил); імплементації (реалізація заходів у сфе-
рі освіти та ЗМІ, канони, приписи і постанови); 
розбудови (розвиток й адаптація мови у руслі 
суспільних вимог) [3]. Відмінну кваліфікацію 
представлено Р. Купером, за напрямами: забез-
печення функціонування офіційної (державної) 
мови; надання статусу одній із мов; засвоєння 
національної (державної) та іноземної мови 
у процесі навчання [4]. Ю. Чередник звертає 
увагу на класичну західну модель мовного 
планування, яка передбачає: визначення зако-
нодавчого статусу мови через скорочення або 
звуження її функцій; стандартизацію; функціо- 
нування при створенні умов для збільшення кіль-
кості носіїв або розширення сфер уживання [5]. 
За Т. Кияк, державна мовна політика відпові-
дала б європейському рівню, якщо її реаліза-
ція передбачалася у два етапи: 1) відродження 
й утвердження української мови як державної 
поряд із використанням етнічних мов у місцях 
компактного розміщення меншин; 2) вирішен-
ня через 15−20 років мовної ситуації у регіонах 
з урахуванням етнічної компоненти [6]. На наш 
погляд, погоджуючись із Т. Кияк, розгортання 
повною мірою системи мов національних мен-
шин в Україні можливо після завершення стадії 
утвердження української мови як державної.

Зі сторони системи, розвиток етнічного сере-
довища чутливий до таких зовнішніх факторів, 
як: різноманіття етнічної компоненти; кількіс-
ний склад носіїв; регіон поширення мови; гео-
графія уживання мови; генетична класифікація 
мов; ступень вразливості1. Звідси – особливості 
публічної політики щодо підтримки окремих мов 
співвідносно стану їх розвитку. Таким чином, 
важливість уніфікації державної мовної полі-
тики у руслі правового поля і стандартів Євро-
пейського Союзу, як стратегічної цілі зовнішньої 
політики України. Це дає нам підстави виокре-
мити значення стандартизації у питанні регулю-
вання розвитку мов національних меншин.

1 Ступені вразливості мови відповідно до критеріїв 
ЮНЕСКО − «вимерла»; «зникаюча (вимираюча)»; «неста-
більна», «вразлива».
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Орієнтуючись на окремі положення зазначе-
них вище вітчизняних національних стратегій 
стосовно упровадження міжнародних стандар-
тів, виділяємо документи ВКНМ рекомендацій-
ного спрямування, які набули практичного зна-
чення в європейському просторі формування 
й реалізації публічної політики, це: 1) Гаазькі 
рекомендації щодо прав національних мен-
шин на освіту (1996 р.) [7]; 2) Ословські реко-
мендації щодо мовних прав національних мен-
шин (1998 р.) [10]; 3) Лундські рекомендації 
про ефективну участь національних меншин 
у суспільно-політичному житті (1999 р.) [9];  
4) Рекомендації щодо використання мов 
меншин у телерадіомовленні (2003 р.) [8];  
5) Люблянські рекомендації щодо інтеграції різ-
номанітних суспільств (2012 р.) [11]; 6) Таллінн-
ські рекомендації щодо національних меншин 
і медіа в цифрову епоху (2019 р.) [12].

1. Гаазькі рекомендації розкривають сутність 
стандартів у сфері освіти мовою національних 
меншин. У них передбачено які ресурси і захо-
ди держави необхідні для забезпечення безпо-
середньо національних меншин або інституцій, 
які їх представляють, належними умовами для 
реалізації права на освіту рідною мовою. При-
кметним є визнання за державою можливості 
делегувати повноваження заінтересованим 
інституціям з метою залучення їх до участі у роз-
робці і впровадженні політики та програм на рів-
ні місцевої влади. Подібними повноваженнями 
наділяються батьки учнів у виборі системи осві-
ти, мови навчання. Викладання мови меншин 
пропонується також здійснювати через систему 
приватних навчальних установ, у межах чинно-
го національного законодавства. Ще одна осо-
бливість цього документу – настанова засно-
вувати центри розробки й оцінки навчальних 
планів з викладанням мовою меншин.

2. Ословськими рекомендаціями окреслено 
стандарти у мовній галузі, напрями використан-
ня етнічних мов. За фізичними та юридичними 
особами визнається право уживати власні іме-
на й найменування згідно з традиціями і лін- 
гвістичною системою у тих регіонах, де етнічна 
компонента становить значну частку населення. 
Органи місцевої влади повинні забезпечувати, 
за потреби, додаткове вироблення найменувань 
вулиць й інших топографічних знаків громадсько-
го призначення. Представники національних мен-
шин мають право вільно обирати мову віроспо-
відання. У громадській діяльності − засновувати 
ГО / НУО, у сфері ЗМІ – власні канали радіо-

мовлення та телебачення, електронні засоби 
мовлення за фінансування із державних чи 
суспільних джерел. Відзначається, що за умо-
ви високої концентрації етнічної компоненти 
у межах певної адміністративної одиниці, осо-
бам від національних меншин можуть видава-
тися ідентифікаційні документи одночасно дер-
жавною і рідною мовами. Звернення жителів до 
місцевої влади або виконання адміністратив-
ним органом громадських функцій можливо їх 
рідною мовою. Пропонується залучати неза-
лежні національні інституції, такі, як омбудсмен, 
комісія з прав людини й ін., для забезпечення 
можливості звертання осіб від національних 
меншин до судових установ.

3. Сутність Лундських рекомендацій полягає 
у впровадженні у взаємовідносини між держа-
вою і меншинами принципів прозорості, підзвіт-
ності, заохочення міжкультурного порозуміння, 
висвітлення проблем меншин у громадських ЗМІ. 
Визначаються такі механізми державного регу-
лювання: нетериторіальні – для збереження, 
розвитку самобутності й культури національних 
меншин у сфері освіти, використання етнічних 
мов, релігії; територіальні – розширення функ-
цій місцевих адміністративних структур, з ураху-
ванням історичної і територіальної специфіки, 
з охопленням освіти, мовного розвитку, охорони 
довкілля, місцевого планування, освоєння при-
родних ресурсів, економічного розвитку, право-
охоронної діяльності, охорони здоров’я та інших 
видів соціального забезпечення.

Окрему увагу приділено дотриманню кон-
ституційних і правових гарантій при визначенні 
механізмів самоврядування шляхом заохочен-
ня участі національних меншин у законодавчих 
ініціативах. Через створення тимчасових або 
поетапних механізмів, відповідно до поряд-
ку передбаченого законодавством, а також 
неформально протягом визначеного терміну 
чи його коригування в залежності від досяг-
нутого результату. Для вирішення суперечок 
та упередження конфліктів, можливі спеціаль-
ні й альтернативні правові механізми, такі, як: 
судовий контроль за виконанням законодавчих 
або адміністративних рішень, переговори, вста-
новлення фактів, посередництво, арбітраж, 
омбудсмен у справах національних меншин, 
спеціальні комісії з розгляду скарг з питань дер-
жавного управління.

4. Рекомендації щодо використання мов 
меншин у телерадіомовленні акцентують на 
актуальності забезпечення державою доступу 
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національним меншинам до передач широ-
комовних ЗМІ. Розширюють базові концепту-
альні підходи ОБСЄ за рахунок забезпечення 
свободи самовираження, культурного і мовно-
го різноманіття, захисту ідентичності. Визна-
чають мови національних меншин як об’єкт 
регулювання у контексті їх розвитку через теле-
радіомовний простір. До суб’єктів віднесено 
державні регулятивні установи з формування 
збалансованого контенту інформаційних, освіт-
ніх, культурних, розважальних програм. Для 
заохочення приватних компаній, державі реко-
мендовано застосовувати відповідні інструмен-
ти – від ліцензування й тендерів до пільгового 
режиму та звільнення від конкуренції.

У разі відсутності на ринку приватного мов-
ника держава має виступити ініціатором його 
заснування. Планування мовлення, процес 
забезпечення державою обсягу і сітки мовлен-
ня мовою національними меншинами рекомен-
дується здійснювати співвідносно із чисель-
ністю і географічною концентрацією етнічної 
компоненти.

5. Люблянські рекомендації вважаються най-
більш адаптовані до парадигми інтеграційного 
розвитку. У них міститься теза, що національним 
меншинам не лише законодавчо належить пра-
во участі у різних суспільних сферах, а й вони 
повинні заохочуватися владою до державної 
управлінської діяльності. У документі акценту-
ється на праві етнічних спільнот на захист своєї 
ідентичності через суспільну інтеграцію і соці-
альну згуртованість, за провідної ролі держави. 
Серед особливостей відзначаємо орієнтування 
на ціннісні підходи з метою об’єднання різнорід-
них етнічних компонентів суспільства в залеж-
ності від їх географічного розташування, факто-
ру множинної ідентичності й інших характерних 
критеріїв.

Представлена кваліфікація принципів форму-
вання концептуальних підходів публічної політи-
ки: структурні – суверенітет, недискримінація, 
дотримання і захист прав людини; інтеграції − 
визнання різноманітності й множинних ідентично-
стей, примат добровільної самоідентифікації, неі-
золяціоністський підхід до питань меншин, спільні 
для усіх держав установи, відчуття приналежнос-
ті до суспільства і взаємна акомодація, інклюзив-
ність та ефективна участь, права й обов’язки, від-
носини між спільнотами, політика спрямована як 
на більшість так і меншини.

Зазначається, що політика інтеграції держава 
повинна забезпечувати партисипативне вико-

нання рішень через розподіл відповідальності 
між усіма членами заінтересованих груп. Окрес-
люються інші актори, їх роль, за участі осіб, які 
належать до національних меншин, у: засну-
ванні або діяльності політичних партій; роботі 
приватного сектора; представництві в інститутах 
громадянського суспільства − НУО, професійних 
об’єднаннях, організаціях соціального партнер-
ства; релігійних установах; наукових колах.

Уточняється предметне поле використан-
ня мови меншини. Так, за державою передба-
чається розширення діапазону регулювання 
розвитку мов національних меншин з таким 
розрахунком, щоб це право було збалансоване 
з іншими правами та потребами, у тому чис-
лі з визначенням однієї чи декількох мов, що 
спільно використовуються, як загальної основи 
для функціонування й інтеграції суспільства.

6. Головною метою Талліннських рекомен-
дацій є уточнення прав національних меншин 
стосовно свободи поглядів і медіа, їх значення 
у запобіганні конфліктів. Підкреслюється, що 
ЗМІ й комунікаційні технології не лише можуть 
використовуватися як інструменти для розпа-
лювання конфліктів, а слугувати дієвим засо-
бом діалогу, порозуміння. Тож, актуальність 
Рекомендацій зумовлена доступністю інфор-
маційних і комунікаційних технологій. У тако-
му інформаційному середовищі легше задо-
вольнити потребу у самостійному мовленні на 
широку аудиторію, тому участь приватних осіб 
й організацій у публічних дебатах та їх самови-
раження стає більш доступним [13].

Новаторське інтерпретування терміну «наці-
ональні меншини» у даних Рекомендаціях, яке 
застосовується до «широкого кола осіб з чис-
ла представників етнічних, релігійних, мовних 
і культурних спільнот, незалежно від того, чи 
визнані ці групи на рівні держав, у яких вони 
проживають, і незалежно від найменування, яке 
вживається стосовно них або на яке вони пре-
тендують. [12]». При цьому державі пропонуєть-
ся адаптуватися до викликів та потреб різних 
меншин за різних обставин, а, серед чинників 
такої адаптації зазначаються: кількісний склад, 
географічна концентрація й місце розташу-
вання етнічної компоненти; наявність власної 
етнічної мови; ступінь інтеграції у суспільстві; 
історичні зв’язки з країною походження націо-
нальної меншини; можливі специфічні потреби 
меншини.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи зро-
блений вище аналіз, зазначаємо: 
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− Подальшу модернізацію українською вла-
дою концептуальних підходів, спираючись на вже 
існуючі нормативні і програмні напрацювання, 
доцільно проводити з урахуванням адміністра-
тивно-територіальної реформи в Україні задля 
залучення повною мірою органів місцевого само-
врядування й регіональних адміністрацій до роз-
роблення та реалізації механізмів державного 
регулювання у руслі європейських стандартів;

− Виконання Україною зобов’язань у рамках 
Європейської хартії регіональних мов або мов 
меншин потребує врахування життєвих інтере-
сів національних меншин, таких, як освіта, мов-
ний розвиток, уживання рідної мови, ЗМІ, у бік 
перерозподілу адміністративних і фінансових 
ресурсів на ці й інші сфери, відповідно до поло-
жень ратифікаційного закону; 

− Феномен внутрішньо-переміщених осіб 
унаслідок втрати Україною контролю над тим-
часово окупованими й анексованою територі-
ями, серед яких представники національних 
меншин і корінних народів, актуалізує перед 
владою питання реінтеграції цієї частини насе-
лення у суспільне життя;

− Більш наполегливе розгортання централь-
ною і місцевою владою ініціатив, програм, про-
єктів на основі публічно-приватного партнерства 
має стати пріоритетним по залученню інститу-
цій, які представляють інтереси національних 
меншин, до спільних заходів, передусім у освіт-
ній галузі на усіх рівнях навчального процесу.
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Bondar V. T. Public policy for the development of languages of national minorities: 
European standards

The article is devoted to the study of prior aspects of the implementation of the public policy on 
regulation of the development of national minority’s language in particular. The emphasis is on the 
focus of The Programme of the Polish OSCE Chairmanship 2022, and the January OSCE Forum 
in 2022. Recommendation documents of the High Commissioners for Security and Co-operation in 
Europe on National Minorities were studied with six guidelines selected. The topic of those covers 
the regulation of important areas of minority life. The focus is on language development and related 
other marks of self-identification.
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During the study there were used a structural-functional and analytical method, which high-
lights the OSCE recommendations that have become the object of our attention, their provisions.  
The implementation of the theological approach in the consideration of various orientations allowed 
us revealing the essence of the guidelines of the European legislator addressed to the governments 
of the States in terms of their responsibilities for the policy towards national minorities.

The subject of the research is the concepts of public policy formulation prescribed in The Hague, 
Oslo, Lund, Ljubljana, Tallinn Recommendations, and the 2003 Guidelines on the Use of Minority 
Languages in the Broadcast Media. The novelty of the article is that during the discussion it was 
used the phenomenon of language planning as one of the mechanisms of a State regulation.

The specifics of the interpretation of language planning by some foreign and domestic research-
es highlighted. The main approaches to language planning and their differences briefly described.  
The author’s vision of the sequence of stages of implementation of the State language policy, in par-
ticular on the relationship to priorities in the public policy between the development of the language 
of the title nation and the development of a languages of national minorities.

Conclusions made on perspective directions of implementation in Ukraine of the recommen-
dations of the OSCE High Commissioners for National Minorities. In the process of formation  
and implementation of the public policy on regulating the development of national minority’s languag-
es. Taking into the account the specific of society in transit.

Key words: ethnic component, language planning, OSCE recommendations, mechanisms  
of a State regulation, realization by national minorities of their language rights.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ  
ПУБЛІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ  
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Стаття присвячена дослідженню різних напрямів реформування сфери охорони здоров’я 

у зарубіжних країнах іноземними науковцями. У статті обґрунтовано актуальність обраної 
теми та доведено доцільність обраної теми виходячи з сучасного стану сфери охорони 
здоров’я в Україні та потребу в удосконаленні та розвитку публічних механізмів управління. 
Метою статті є аналіз сучасних зарубіжних підходів щодо розвитку публічних механізмів  
управління у сфері охорони здоров’я для подальшої їх імплементації за різними напряма-
ми реформування цієї галузі. в Україні. Визначено основні напрями реформування охорони 
здоров’я в Україні, а також зазначено головні  завдання медичної реформи (забезпечення 
фінансування системи охорони здоров’я,  створення ефективної системи контролю якості 
надання медичної допомоги, розробка та оновлення національних галузевих стандартів та 
протоколів лікування, впровадження державної оцінки медичних технологій, створення кон-
курентного середовища для медичних закладів, розвиток добровільного медичного страху-
вання, державно-приватного партнерства, телемедицини, eHealth, забезпечення розвитку 
медичної освіти і науки та ін.). Аналіз сучасних зарубіжних вчених надав змогу виділити 
основні публічні механізми у сфері охорони здоров’я, які вже розвинуто чи трансформовано  
у процесі впровадження реформ Румунії, Канади, США, Чилі та Швеції: фінансовий, інфор-
маційний, інституційний, організаційний механізми. Треба зазначити, що багато уваги нау-
ковців приділено фінансовому механізму публічному управління у всіх наведених країнах, який 
потребує постійних трансформацій. Сучасний погляд зарубіжних науковців фокусую увагу 
на важливих напрямах та інструментах публічних трансформацій у сфері охорони здоров’я: 
технологія блокчейн та інші інформаційно-комунікаційні інструменти, розвиток первинної 
медичної допомоги, організаційний механізм надання медичних послуг, поєднання держав-
но-приватного забезпечення та медичного страхування. Тому, у висновках визначено мож-
ливості розвитку системи охорони здоров’я України, враховуючи зарубіжний досвід та між-
народні соціальні стандарти: ефективна і доступна система охорони здоров'я, підвищення 
рівня і якості життя населення, підвищення якості та безпеки медичної допомоги. Реалі-
зація зазначених заходів можлива завдяки комплексній державній стратегії розвитку сфери 
охорони здоров’я та впровадження ефективних публічних механізмів у галузь, враховуючи 
глобальні виклики.

Ключові слова: публічні механізми, система охорони здоров’я, медична реформа, рефор-
мування, трансформації, фінансування.

Постановка проблеми. Сьогодні реформа 
охорони здоров’я в Україні здійснюється за таки-
ми пріоритетними напрямами: медична рефор-
ма; громадське здоров’я; спеціалізована меди-
цина; доступні та якісні лікарські засоби. Кожний 

з напрямів реформи потребує оновлення чи 
формування механізмів публічного управління 
та адміністрування. Сучасні глобальні виклики 
у сфері охорони здоров’я потребують ретель-
ного вивчення та аналізу шляхів трансформації 
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системи охорони здоров’я у зарубіжних крайніх. 
Саме тому актуальним є дослідження різних 
сучасних підходів зарубіжних науковців у роз-
витку механізмів публічного управління у сфері 
охорони здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зарубіжний досвід формування та розвитку пуб- 
лічних механізмів охорони здоров’я висвітлено 
у працях вітчизняних науковців Вівсянник О.М. 
[1], Мостовий С.Е. [2], Терещенко Д.А. [3], Че- 
чель А.О. [2], Яремко І. І. [4] та ін. Багато нау-
ковців розглянули сучасні трансформації в різ-
них секторах охорони здоров’я: Гбур З. В. [5], 
Кошова С.П. [5], Криничко Л. Р. [6], Орлова Н.С. 
[7], Пархоменко-Куцевіл О.І. [5]. Але, потребує 
подальших досліджень інструменти та методи 
реформування та трансформацій системи охо-
рони здоров’я.

Метою статті є аналіз сучасних зарубіж-
них підходів щодо розвитку публічних механіз-
мів  управління у сфері охорони здоров’я для 
подальшої їх імплементації за різними напря-
мами реформування цієї галузі в Україні.

Виклад основного матеріалу. За кожним із 
напрямів реформи охорони здоров’я в Україні 
реалізовуються завдання, спрямовані на забез-
печення фінансування системи охорони здо-
ров’я, створення ефективної системи контролю 
якості надання медичної допомоги, розробка 
та оновлення національних галузевих стандар-
тів та протоколів лікування, впровадження дер-

жавної оцінки медичних технологій, створен-
ня конкурентного середовища для медичних 
закладів, розвиток добровільного медичного 
страхування, розвиток державно-приватного 
партнерства у сфері охорони здоров’я, розвиток 
спроможної мережі закладів охорони здоров’я, 
розвиток телемедицини, eHealth, розвиток висо-
котехнологічної медицини і системи трансплан-
тації, системи екстреної медичної допомоги, 
забезпечення медичною допомогою пацієнтів 
з туберкульозом, психічними захворюваннями, 
органними захворюваннями, впровадження 
та реалізація Національної стратегії боротьби 
з онкологічними захворюваннями, визначення 
основних засад та механізмів функціонування 
системи громадського здоров’я в Україні [8].

Медична реформа стала головною на пер-
шому етапі реформування та трансформацій 
охорони здоров’я України (рис.1).

Варто звернути увагу на сучасні публічні 
механізми трансформацій у сфері охорони здо-
ров’я у зарубіжних країнах, які вже успішно реа-
лізовано.

Так, Шон Мехта підкреслює потенціал блокчей-
ну для трансформації охорони здоров’я, зокрема, 
шляхом послідовної та безпечної інтеграції наяв-
них баз даних, дозволяючи пацієнтам здійсню-
вати автоматизований, детальний контроль над 
доступом до своїх електронних медичних карт.

Також він зазначає, що технологія блокчейн 
перспективна для розширення обміну медичною 
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трансформацій охорони здоров’я України (рис.1). 

Варто звернути увагу на сучасні публічні механізми трансформацій у 

сфері охорони здоров’я у зарубіжних країнах, які вже успішно реалізовано. 

Так, Шон Мехта підкреслює потенціал блокчейну для трансформації 

охорони здоров’я, зокрема, шляхом послідовної та безпечної інтеграції 

наявних баз даних, дозволяючи пацієнтам здійснювати автоматизований, 

детальний контроль над доступом до своїх електронних медичних карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Завдання медичної реформи України [8] 
 

Також він зазначає, що технологія блокчейн перспективна для 

розширення обміну медичною інформацією та принципового забезпечення 

більшої прозорості даних, безпечного догляду за пацієнтами, підвищення 

ефективності охорони здоров’я та більш надійних медичних досліджень. 

Однак, незважаючи на позитивні сторони, існує кілька фундаментальних 

проблем, які необхідно вирішити до безпечного та успішного широкого її 

впровадження. Вони стосуються не тільки суто технічного забезпечення 

впровадження вказаної технології та використання інформаційних 

механізмів, а й організації її впровадження на рівні держав, що вимагає 

Ефективне функціонування моделі державного гарантування пакета медичної допомоги, 
який має бути доступним для всього населення 

ЗАВДАННЯ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ УКРАЇНИ 

Здійснення реформи фінансування системи охорони здоров’я, впровадження нових 
фінансових механізмів на рівні спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги (амбулаторного та стаціонарного рівнів) 

Забезпечення фінансового захисту населення від надмірних витрат 

Оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення інформаційного та кадрового 
 ресурсу закладів охорони здоров’я на всіх рівнях медичної допомоги відповідно до 
міжнародних стандартів 

Впровадження інноваційних технологій у щоденній медичній практиці  
та забезпечення доступу до високотехнологічного лікування 

Рис. 1. Завдання медичної реформи України [8]
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інформацією та принципового забезпечення 
більшої прозорості даних, безпечного догляду 
за пацієнтами, підвищення ефективності охоро-
ни здоров’я та більш надійних медичних дослі-
джень. Однак, незважаючи на позитивні сторо-
ни, існує кілька фундаментальних проблем, які 
необхідно вирішити до безпечного та успішного 
широкого її впровадження. Вони стосуються 
не тільки суто технічного забезпечення впро-
вадження вказаної технології та використання 
інформаційних механізмів, а й організації її впро-
вадження на рівні держав, що вимагає засто-
сування правового, інституціонального та кадро-
вого механізмів державного управління у сфері 
охорони здоров’я [9]. 

Авторським колективом дослідників Іділ Шех 
Мохамед, Жасмін Спрег Хепберн, Бьорн Екман 
і Джеспер Сандволл у 2020 році проведено ана-
ліз надання медичних послуг під час реформ 
сфери охорони здоров’я в 45 країнах світу 
(надаючи перевагу економічній складовій). Зга-
дані послуги класифіковані на основі рівня 
специфічності та деталізації їх вмісту, а також 
з врахуванням їх доступності відповідно до рів-
ня доходів користувачів. Дослідження включало 
31 країну з низьким рівнем розташування насе-
лення та 20 найбільш густонаселених країн, 
згідно з класифікацією доходів країн Світовим 
банком. Науковцями зазначено, що, зважаючи 
на різні часові та ресурсні умови впровадження 
реформ, не можливо виокремити уніфікований 
(основний) пакет медичних послуг, що визна-
чав би їх перелік на основі конкретних потреб 
у сфері охорони здоров’я та враховував еконо-
мічну ефективність та справедливість, а також 
захист від фінансових ризиків. У кожній країні 
він є специфічним та визначається в залежності 
від віку, наявності захворювання, рівня доходів 
та ін. Одночасно, рекомендовано використан-
ня саме економічного механізму державного 
управління під час просування реформ у сфері 
охорони здоров’я [10].

Авторським колективом румунських науков-
ців Х.Ван, А.Чуквума, Р.Комса, Т.Дмитрачен-
ко, Е.Гонг розглянуто процес впровадження 
медичної реформи з урахуванням політичних 
течій, які сприяли розвитку первинної медичної 
допомоги в Румунії. Ними визначено із досвіду 
Румунії три пріоритети держави: національні 
реформи є пріоритетними, коли реформи охо-
рони здоров’я політично узгоджені з політич-
ним порядком денним (чітка узгодженість щодо 
необхідності реформ для підвищення ефектив-

ності сектору охорони здоров’я через інвести-
ції, збільшення державного фінансування на 
вказані цілі); наявність технічно обґрунтованих 
і реальних пропозицій щодо політики у рефор-
мування первинної медико-санітарної допомо-
ги в Румунії; скоординована технічна та фінан-
сова підтримка з боку партнерських організацій, 
яка сприяє підвищенню пріоритетності рефор-
ми охорони здоров’я в політичному порядку. 
Однак, вищезгадані науковці зауважують на 
тому, що висновки, засновані на прикладі Руму-
нії, слід узагальнювати з обережністю, у кожно-
му окремому випадку визначаючи доцільність 
та прийнятність подібних підходів [11].

Р.Б. Дебер розглядає проблемні питання 
реалізації медичної реформи через призму 
державних процесів, що відбуваються в Канаді, 
а також аналізуючи актуальні проблеми фінан-
сування й надання медичної допомоги у вказа-
ній країні.

Авторка визначає чотири пріоритетні сфе-
ри для цілеспрямованої зміни політики щодо 
покращення сфери охорони здоров’я:з робити 
людей здоровими та допомогти їм залишати-
ся здоровими; покращити координацію послуг 
(інтеграція послуг) та якості допомоги, включа-
ючи безпеку пацієнтів; змінити організаційний 
механізм надання медичних послуг, включаючи 
алгоритм їх оплати та надання (включаючи дії 
щодо списків очікування та доступу); підвищен-
ня ефективності з метою отримання відповідно-
сті між співвідношенням ціни та якості. Р.Дебер 
зосереджує увагу на тому, що система націо-
нального медичного страхування, яка наразі діє 
в Канаді, має підтримку у більшості населення 
країни. Це відбувається тому, що фінансування 
здійснюється з трьох джерел: страхові внески 
підприємців (відрахування із доходів); страхо-
ві внески осіб, які працюють (відрахування із 
заробітної плати); кошти з державного бюдже-
ту. Тобто, фінансові бар'єри для лікування, як 
правило, низькі, й пацієнти можуть самостійно 
обрати собі медичних працівників і лікуваль-
но-профілактичний заклад. 

Науковиця зосереджує увагу на цінності (уні-
кальності) послуг для пацієнтів і платників за 
допомогою підходів, які запроваджують конку-
рентні механізми закупівель та альтернативні 
моделі фінансування, розглядаючи організаційний 
та фінансовий механізм як пріоритетні для впро-
вадження реформи сфери охорони здоров’я [12].

П.В. Дінтранс аналізує процес реформуван-
ня сфери охорони здоров’я, спираючись на 
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результати реформування системи приватного 
медичного страхування в Чілі. Автор відзначає 
те, що реформа охорони здоров’я в Чилі має 
давню традицію, починаючи з 1920-х років, 
коли держава вперше взяла на себе визначну 
роль у сфері охорони здоров’я, і продовжува-
ла намагатися досягти загального охоплення 
та покращити якість у 2000-х роках. Науковцем 
наголошується, що незважаючи на ці зусил-
ля, чилійська система охорони здоров’я все 
ще стикається з кількома проблемами. Однією 
з її ключових особливостей є поєднання дер-
жавно-приватного забезпечення та страхуван-
ня, що породило сегментовану систему, в якій 
більшість населення (75%) охоплено схемою 
державного страхування (FONASA, або Fondo 
Nacional de Salud), 18% охоплено приват-
ними страховими компаніями (ISAPREs або 
Instituciones de Salud Previsional), а решта 7% 
населення або охоплені альтернативними схе-
мами, або залишаються незастрахованими. 
Крім того, зростання витрат на охорону здо-
ров’я призвело до підвищення цін на медичне 
страхування, що викликало невдоволення.

П.Дінтранс зауважує на тому, що чилійський 
досвід є цінним для реформування системи 
охорони здоров’я в різних країнах, враховую-
чи те, що Чилі була взірцем для охорони здо-
ров’я та соціального забезпечення в своєму 
регіоні. Звертаючи увагу на інституційний меха-
нізм державного управління, автор вказує на те, 
що реформа системи охорони здоров'я є постій-
ною ознакою багатьох політичних програм 
і зацікавлених сторін; країни намагаються про-
вести реформи для підвищення ефективності 
та справедливості у своїх системах охорони 
здоров’я [13]. 

Марк Мітчелл та Ліна Канн у своїх науко-
вих дослідженнях зосередили увагу на тому, 
що тільки завдяки використанню цифрових 
технологій у наданні медичної допомоги має 
можливість забезпечити необхідний прорив 
у досягненні доступу до високоякісної медичної 
допомоги кожному, незалежно від того, де про-
живає особа та який дохід має. Вказані автори 
впевнені в тому, що цифрові технології змінюють 
ландшафт надання медичних послуг у країнах 
з низьким рівнем доходу та матимуть позитивні 
наслідки для досягнення загального охоплен-
ня медичними послугами впродовж наступ-
ного десятиліття. Автори пропонують п’ять 
способів, якими глобальне поширення цифро-
вих технологій змінить роботу систем охорони 

здоров’я у всьому світі: доступ до інформації 
в Інтернеті буде універсальним; медичні пра-
цівники отримають цифрову підтримку; біль-
шість медичних послуг буде надаватися вдома; 
управління транспортом і логістикою може бути 
революційним; дані будуть центральними для 
всієї систем охорони здоров'я [14].

Б.Бурстрьом та колектив співавторів нада-
ють перевагу шведській системі охорони здо-
ров’я, в якій останнім десятиріччям, в цілому, 
зросла орієнтація на ринок. Після прийняття 
у 2008 році Національного закону про свободу 
вибору, громадянам надано можливість обира-
ти серед постачальників у різних галузях, вклю-
чаючи охорону здоров’я та соціальну допомогу. 
У 2010 році була внесена поправка до Закону 
про охорону здоров'я та медичні послуги, яка 
зобов'язувала регіони та ради округів дозволя-
ти громадянам обирати свого постачальника 
первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), 
а також дозволяти приватним постачальникам 
ПМСД вільно створювати свою практику, якщо 
вони відповідають певним визначеним крите-
ріям. Цілі цієї реформи полягали в тому, щоб 
збільшити вибір пацієнтів, розширити надання 
приватної медичної допомоги для розширення 
доступу до допомоги, а також підвищити якість 
та інновації через конкуренцію між постачаль-
никами [15]. 

Е. Кассельс визначає, щоб вирішувати про-
блеми сектора охорони здоров'я, необхідна 
інституційна реформа та перетворення існу-
ючих установчих, організаційних структур 
та систем управління. Реформа сфери охорони 
здоров'я, на його погляд, пов'язана з «визна-
ченням пріоритетів, удосконаленням політики 
та реформуванням інститутів, через які ця полі-
тика здійснюється [16].

Дж. Філдінг,В. Дуглас Еванс, Вінсент Феліт-
ті та інші науковці, які є розробниками дер-
жавної програми США «Здорові люди 2020», 
ввели поняття «якість медичного сервісу», роз-
глядаючи досягнення вказаного показника через 
забезпечення організаційного механізму сфери 
охорони здоров’я. Місією запропонованої ними 
державної програми є: визначити загальнона-
ціональні пріоритети покращення здоров’я; під-
вищити обізнаність громадськості та розуміння 
детермінант здоров’я, хвороб та інвалідності 
та можливостей для прогресу; забезпечити вимі-
рювані цілі та цілі, які застосовуються на наці-
ональному, державному та місцевому рівнях; 
залучення різних секторів для вжиття заходів 
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для посилення політики та вдосконалення прак-
тики, які керуються найкращими наявними дока-
зами та знаннями; визначення потреби в критич-
них дослідженнях, оцінці та зборі даних [17].

Важливо зазначити, що універсальної, тим 
більш, ідеальної системи охорони здоров’я не 
спостерігається в жодній країні світу, навіть у тих, 
де формуванню ефективних публічних меха-
нізмів у сфери охорони здоров’я приділяєть-
ся колосальна увага як на рівні держави, так 
і з боку приватних структур.

Висновки і пропозиції. Аналіз наукових під-
ходів у реформуванні охорони здоров’я зару-
біжних країн надав змогу зробити висновки, що 
фокус більшості з них направлено на трансфор-
мації у системі через удосконалення інформа-
ційних, організаційних та фінансових механізмів 
публічного управління. Механізми та відповідні 
інструменти, що є дієвими для однієї країни, не 
завжди можна використати в іншій, зважаючи 
на відмінність у менталітеті, пріоритетах дер-
жавної політики щодо розвитку системи охоро-
ни здоров’я, тощо.

Основними результатами проведення 
реформи в Україні мають стати: ефективна 
і доступна система охорони здоров'я, підвищен-
ня рівня і якості життя населення, підвищення 
якості та безпеки медичної допомоги, продук-
тивна зайнятість персоналу, що працює у галузі 
охорони здоров'я, підвищення рівня соціально-
го забезпечення населення та оптимізації сис-
теми соціальної підтримки.
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Havrychenko D. G. Modern approaches to the reform of public mechanisms in the field 
of healthcare in foreign countries

The article is devoted to the study of various areas of health care reform in foreign countries by 
foreign scholars. The article substantiates the relevance of the chosen topic and proves the feasibil-
ity of the chosen topic based on the current state of health care in Ukraine and the need to improve 
and develop public governance mechanisms. The aim of the article is to analyze the current foreign 
approaches to the development of public governance mechanisms in the field of health care for their 
further implementation in various areas of reform in this area. in Ukraine. The main directions of 
health care reform in Ukraine are identified, as well as the main tasks of health care reform (financing 
the health care system, creating an effective quality control system for health care, development and 
updating of national industry standards and treatment protocols, implementation of state assessment 
of health care). technologies, creation of a competitive environment for medical institutions, develop-
ment of voluntary health insurance, public-private partnership, telemedicine, eHealth, ensuring the 
development of medical education and science, etc.). The analysis of modern foreign scholars has 
made it possible to identify the main public mechanisms in the field of health care that have already 
been developed or transformed in the process of implementing reforms in Romania, Canada, USA, 
Chile and Sweden: financial, informational, institutional, organizational mechanisms. It should be 
noted that much attention of scholars is paid to the financial mechanism of public administration 
in all these countries, which requires constant transformation. The current view of foreign scholars 
focuses on important areas and tools of public transformation in health care: blockchain technology 
and other information and communication tools, the development of primary care, the organizational 
mechanism of medical services, a combination of public and private health insurance. Therefore, the 
conclusions identify opportunities for the development of Ukraine’s health care system, taking into 
account foreign experience and international social standards: an effective and affordable health 
care system, improving the standard and quality of life, improving the quality and safety of health 
care. The implementation of these measures is possible thanks to a comprehensive government 
strategy for the development of health care and the introduction of effective public mechanisms in 
the industry, taking into account global challenges.

Key words: public mechanisms, health care system, medical reform, reform, transformations, 
financing.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Пандемія COVID-19 показала, що система охорони здоров’я України як і низка інших країн 

не готова до чергової кризи такого масштабу. Виникла нагальна потреба розробки екст-
рених стратегічних заходів, в масштабах країни і у всіх сферах, необхідних для підготовки 
до чергової хвилі цієї епідемії чи інших епідемій. Це включає ефективніше управління медич-
ним персоналом, впровадження мобільних технологій та ІТ-рішень, корисних у боротьбі  
з пандемією, а також розробка відповідних комунікаційних стратегій під час кризи для про-
тидії маніпуляції громадською думкою. У більшості країн світу розроблені рекомендації 
уряду для виконання у разі майбутньої епідемії або надзвичайної військової ситуації. Необ-
хідність модифікації системи охорони здоров’я є зрозумілим і перезрілим питанням, добре 
відомим як експертам, так і особам, що приймають рішення в цій галузі, та громадянам, 
які користуються медичними послугами. До цього часу, хоча деякі недоліки системи були 
очевидними (одним із них є недостатнє фінансування), існувала низка сумнівів щодо пріори-
тетних напрямків змін у системі охорони здоров’я України. Водночас бракувало належних 
умов, включаючи усвідомлення важливості охорони здоров’я серед державних органів влади 
та громадськості. Пандемія COVID-19 дозволила зрозуміти ключові проблеми чіткіше ніж 
раніше і водночас сприяла значному збільшенню соціальної та політичної згоди для впро-
вадження цих змін. Нам потрібно скористатися нинішнім моментом та внести зміни, які 
в короткостроковій і довгостроковій перспективі сприяли б поліпшенню якості здоров'я 
громадян та поліпшенню соціально-економічної ситуації. Ключовими моментами тривалого 
та складного процесу оптимізації системи охорони здоров’я є підвищення рівня обізнаності 
про важливість охорони здоров’я для суспільства та економіки. У статті демонструється 
необхідність розробки низки системних рекомендацій, які в умовах кризи необхідно впрова-
дити урядом та структурами державних адміністрацій та виконавчими службами на міс-
цях, щоб максимально забезпечити населення на випадок кризових ситуацій і надзвичайних 
випадків, перш за все – майбутньої епідемічної чи мілітарної загрози для населення.

Ключові слова: COVID-19, криза СОЗ, рекомендації з подолання кризи, управління медич-
ним персоналом, комунікаційні стратегії на випадок міліарних загроз, епідемій, криз і ката-

строф. 
Постановка проблеми. Метою статті 

є демонстрація необхідності розробки низки 
системних рекомендацій, які в умовах кризи 

слід впровадити урядом та структурами дер-
жавних адміністрацій та виконавчими служба-
ми на місцях, щоб максимально забезпечити 
населення на випадок кризових ситуацій і над-
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звичайних випадків, перш за все – майбутньої 
епідемічної чи мілітарної загрози для населен-
ня. Ризик подальших епідемічних подій є більш 
ніж певним. Єдине в чому полягає обговорен-
ня – чи будуть це цикли від 10 до 15 років, чи – 
як показує математичне моделювання та епіде-
міологічні дані – ці цикли будуть скорочені до 
шести-восьми років. Тому немає нічого іншого, 
як почати готувати і державу, і суспільство – до 
наступної епідемічної кризи чи мілітарної загро-
зи. Під час пандемії медичне обслуговування 
функціонує лише завдяки неймовірній відда-
ності та самозреченню медичних працівників 
усіх рівнів. Тих, з ким влада ніколи не рахува-
лася і не зважала на їх потреби, чия важливість 
роботи ніколи не помічали і адекватно не оці-
нювали (адекватна інтелектуальним затратам 
оплата праці, доплати тощо).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Як вітчизняні, так і чужоземні експерти наголо-
шують, що охорона здоров’я потребує реформ 
і побудови системних рішень на випадок чер-
гової кризи [1, 2, 3, 4]. У більшості країн світу 
розроблені рекомендації уряду для виконання 
у разі майбутньої епідемії або надзвичайної вій-
ськової ситуації. Чому б не скористатися їхнім 
досвідом. Готовність до явищ такого масштабу, 
як пандемія COVID-19, неможливо розвинути 
в короткостроковій перспективі. Необхідність 
модифікації системи охорони здоров’я є зрозу-
мілим і перезрілим питанням, добре відомим як 
експертам, так і особам, що приймають рішен-
ня в цій галузі, та громадянам, які користуються 
медичними послугами. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є пропозиції щодо адекватної трансформації 
системи публічного управління на усіх рівнях 
у зв’язку з наростаючими небезпеками, пов’я-
заними з наявними і майбутніми епідеміями 
та надзвичайними мілітарними ситуаціями 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Хоча дея-
кі недоліки медичної галузі були очевидними 
і раніше, (одним із них є недостатнє фінансу-
вання), існувала низка сумнівів щодо пріори-
тетних напрямків змін у системі охорони здо-
ров’я України. Водночас бракувало належних 
умов, включаючи усвідомлення важливості охо-
рони здоров’я серед державних органів влади 
та громадськості. Пандемія COVID-19 дозво-
лила зрозуміти ключові проблеми чіткіше ніж 
раніше і водночас сприяла значному збільшен-
ню соціальної та політичної згоди для впрова-

дження цих змін. Нам потрібно скористатися 
нинішнім моментом та внести зміни, які в корот-
костроковій і довгостроковій перспективі спри-
яли б поліпшенню якості здоров'я громадян 
та поліпшенню соціально-економічної ситуації. 
Ключовими моментами тривалого та склад-
ного процесу оптимізації системи охорони 
здоров’я є підвищення рівня обізнаності про 
важливість охорони здоров’я для суспільства 
та економіки [1].

У статті демонструється необхідність розроб-
ки низки системних рекомендацій, які в умовах 
кризи необхідно впровадити урядом та структу-
рами державних адміністрацій та виконавчими 
службами на місцях, щоб максимально забез-
печити населення на випадок кризових ситуа-
цій і надзвичайних випадків, перш за все – май-
бутньої епідемічної чи мілітарної загрози для 
населення [2]. Для цього доречно в сучасних 
умовах створити Міжгалузеву службу кризового 
управління при КМУ (МСКУ), яка б працювала 
на постійній основі з правом розробки систем-
них рекомендацій на випадок кризових ситуацій 
загально-національного масштабу в Україні [3]. 
Голова цієї служби при виникненні такої кризо-
вої ситуації за рішенням КМУ отримує статус 
віце-прем’єра з правом координації діяльно-
сті міністерств та публічних установ при КМУ 
(відомств, агенцій, служб, інших центральних 
органів управління), залучених згідно системних 
рекомендацій до розв’язання цих надзвичайних 
ситуацій. Ця Міжгалузева служба (МСКУ) в сво-
їх системних рекомендаціях розробляє Мапу 
ризиків і сценарії системи управління кризою.

Система стратегічних резервів: КМУ розро-
бляє Огляд потенціалу та дефіциту стратегічних 
резервів, зокрема з залученням органів терито-
ріального (регіонального) і місцевого самовря-
дування та інших суб’єктів, включених до сис-
теми стратегічних резервів. Усі постачальники 
проходять оцінку безпеки з боку відповідних 
служб та піддаються контролю готовності сис-
теми продукції і поставок через спеціалізовані 
державні служби. 

КМУ за участі МСКУ при КМУ розробляє бага-
толітній план поповнення стратегічних резервів 
на підставі аналізу потенційних ризиків за дани-
ми служб публічної та міліарної безпеки, врахо-
вуючи аналіз ризиків, безпосередньо пов’язаних 
з катастрофами і кризовими ситуаціями. 

Прем’єр-Міністр регулярно подає ВРУ зві-
ти про розробку і виконання усіх вищезазна-
чених планів і програм, зокрема щорічний 
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звіт та щорічний план щодо стану стратегіч-
них резервів і готовності держави відповідно 
реагувати на кризові ситуації та катастрофи, 
зокрема – епідемії, що стосується питань гро-
мадського здоров’я. Оскільки громадське здо-
ров’я залежить лише на 10% від СОЗ, а решта 
чинників діють за межами медичної галузі, то 
в умовах наростаючих загроз, слід створити 
Міжгалузеву службу громадського здоров’я при 
КМУ(МСГЗ) [3]. 

Ця Міжгалузева служба працює при КМУ на 
постійній основі для розробки системних реко-
мендацій щодо оптимізації інтегрованої систе-
ми громадського здоров’я в Україні. Ця служба 
насамперед покликана розробляти мапу ризи-
ків і сценарії розвитку загроз та своєчасного 
моніторингу стану громадського здоров’я як 
в Україні , так і у світі, де має бути вказано роль 
публічних органів і установ у сфері громадсько-
го здоров’я України. 

МСГЗ при КМУ покликана контролювати 
та імплементувати рекомендації і рішення, 
узгоджені й презентовані через міжнародні орга-
нізації та сусідні держави у відповідь на загрози, 
що виникають в кризових ситуаціях та надзви-
чайних випадках – насамперед – в разі епіде-
мічної чи міліарної небезпеки. 

В разі пандемії Голова Міжгалузевої служби 
громадського здоров’я при КМУ (МСГЗ) отримує 
статус віце-прем’єр міністра в справах пандемії 
і відповідає за координацію діяльності мініс-
терств та урядових установ щодо реалізації при 
КМУ необхідних рішень по обмеженню ризику 
і наслідків заходів щодо подолання пандемії 
та епідемій в Україні. 

МСГЗ при КМУ керує заходами структур КМУ 
щодо створення резервів ліків, витратних мате-
ріалів, обладнання та устаткування і оснащення 
медичних установ. МСГЗ розробляє рекоменда-
ції щодо маршрутизації пацієнтів, ліків, витрат-
них матеріалів, фінансових та інших ресурсів 
та оптимізації їх використання для подальшого 
розгляду і затвердження КМУ. 

МСГЗ разом з МінЦифри вивчає та оптимі-
зує стан розвитку системи контролю дистри-
буції ліків і протидії їх недоступності, а також 
системного інформування медичних працівни-
ків, зокрема – фармацевтів, на такі випадки. 

Розвиток фармакологічної галузі вигідний 
для економічної політики з огляду на її високу 
інноваційність та потребує постійного інвесту-
вання, має стати пріоритетом уряду і обов’яз-
ково враховуватись в середньо та довгостро-

ковому плануванні, оскільки це забезпечить 
доступність ліків під час криз. Це має перед-
бачати розробку багаторічної програми роз-
витку фармацевтичної промисловості та спри-
яти публічно-приватному партнерству у сфері 
виробництва ліків та вакцин з розробкою відпо-
відної Національної Програми Підтримка дер-
жавного фармацевтичного сектора.. 

Така Програма має бути спрямована на 
розбудову державного потенціалу розробки 
і виробництва вакцин і ліків, насамперед вакцин 
нової генерації, що спирається на рекомбінова-
ні білки та нуклеїнові кислоти, а також забезпе-
чує фармацевтичній галузі вільний доступ до 
реальних медичних даних стосовно ефектив-
ності і ресурсів для нових розробок. 

МСГЗ разом з НАНУ, АМНУ, МінСтратРозв, 
МОН та МОЗ розробляють дороговказ для роз-
витку мережі лабораторій, здатних при потребі 
розробляти необхідні препарати на базі доступ-
ної генетичної інформації патогена. 

МОЗ веде поточний контроль і моніторинг 
потреб та оцінку системи продукції медичного при-
значення, а також її дистрибуції на випадок ката-
строф і кризових ситуацій, зокрема – епідемій. 

В системних рекомендаціях має бути вказано 
ролі публічних установ стосовно сфери їх ком-
петенції (наприклад – громадського здоров’я), 
ідентифіковано види загроз (наприклад – епіде-
міологічна катастрофа, економічна чи політич-
на криза тощо), а також докладні описи та пла-
ни реагування на них з переліком залучених 
організацій та необхідних ресурсів[3].

Зокрема, необхідно розробити: 
– принципи залучення окремих структур тери-

торіального самоврядування, громадянського 
суспільства, суспільних організацій та окремих 
експертів до процесів підготовки взаємодії, 

– процеси управління кризою в кризових 
ситуаціях (передусім – епідеміологічної та мілі-
тарної загрози). 

Запропоновані Міжгалузеві служби (МС) при 
КМУ розробляють процедури реакцій на власні 
ініціативи структур територіального і місцево-
го самоврядування, суспільства загалом і гро-
мадських організацій та експертів, які виника-
ють зі специфічних реакцій на загрози, а також 
принципи та сферу підтримки окремих структур 
територіального та місцевого самоврядування, 
суспільства загалом і громадських організацій 
та експертів на випадок необхідності їх вклю-
чення до управління кризою [2, 3]. 

Вищезазначені МС при КМУ контролюють 
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та оцінюють можливості реалізації (імплемен-
тації) рекомендацій та рішень, презентованих 
(запропонованих) через міжнародні організації 
та інші держави (передовсім – держави-сусіди) 
у відповідь на загрози, що торкаються кризових 
ситуацій, передусім – можливої епідемічної чи 
міліарної загрози. 

До цих розробок КМУ залучає фахівців зі сфе-
ри громадської комунікації, економіки, соціаль-
ною психології та права й інших сфер [2, 3}. Ана-
логічні структури слід створити на рівні обласних 
і районних державних адміністрацій для під-
тримки діяльності виконавчих органів регіональ-
ного та місцевого самоврядування в умовах кри-
зового управління на своїй території [4]. 

КМУ має створити відповідний спецфонд,  
де щорічно має резервуватись щонайменше 
1 млрд грн. Витрати цього фонду здійснюються 
за рішенням КМУ скоординованого через віце- 
прем’єра з відповідних питань та повноважень.

Мінфін розробляє рекомендації щодо управ-
ління публічними фінансами в період кризи – епі-
демій, пандемій, інших кризових ситуацій, зокре-
ма, щодо коштів з публічних джерел та ресурсів, 
введення в дію резервів та оцінки раціональності 
витрат. Мінфін запроваджує податок на надзви-
чайні випадки та кризові ситуації, що впроваджу-
ються під час пандемій та інших кризових ситуа-
цій, як підвищені податки на предмети розкошу. 

МС при КМУ разом МОЗ та НСЗУ готують 
оцінку ефективності та дієвості (результатив-
ності) використання коштів на охорону здо-
ров’я, зокрема економічну оцінку коштів та виго-
ду від профілактичних заходів, щоб збільшити 
роль профілактики у видатках на громадське 
здоров’я. Вони ж мають постійно моніторува-
ти та удосконалювати стандарти (настанови) 
медичних послуг і процедур в системі охорони 
здоров’я України (СОЗУ) насамперед – на осно-
ві клінічних настанов ISO. 

Вони ж здійснюють у співпраці поточний 
моніторинг і оцінку готовності СОЗУ до епідемій 
та інших кризових ситуацій. Щорічно ця оцінка 
подається на КМУ та у ВРУ як звіт про масштаб 
загроз та готовності сфери громадського здо-
ров’я до ідентифікації загроз. 

Загалом МС при КМУ мають розробити 
Комплексну стратегію управління ситуацією 
епідеміологічної (економічної, мілітарної) кри-
зи, що охоплює суспільство з метою запобіган-
ня захворюванням (іншим загрозам) з метою 
рятування життя і мінімізації наслідків епідемій 
і кризових ситуацій внаслідок економічної чи 

мілітарної загрози. 
МС при КМУ мають проектувати і запрова-

джувати рекомендації (настанови) у сфері про-
тидії епідеміям і кризовим ситуаціям, а також – 
настанови й рекомендації щодо збору даних, 
критично важливих для управління боротьбою 
з епідеміями та кризовими ситуаціями. 

МС при КМУ забезпечують через МінЦифри 
публічний доступ до інформації про маршрути-
зацію різноманітних послуг, споживачів (зокре-
ма – пацієнтів), витратних матеріалів та ресурсів 
(насамперед – ліків), обладнання, устаткування 
та інструментів, а також щодо їх дефіциту для 
формалізованої комунікації у сфері поточного 
обміну інформацією, що має істотне значення 
для усвідомленої поведінки населення. 

МС при КМУ разом з прикордонною служ-
бою розробляють Рекомендації щодо охорони 
кордонів, обов’язкового карантину, дислока-
ції та обмеження міграції по території України 
у разі підтвердження зараження тощо. 

А також МС при КМУ разом з МінЦифри роз-
робляють Систему електронних комунікацій, 
зокрема за допомогою SMS i E-mail з даними 
популяції (можливо в рамках новоствореного 
Урядового Центру Безпеки, який забезпечу-
ватиме інформацією про загрози і розсилати-
ме рекомендації, настанови та іншу необхідну 
інформацію або в структурі МінЦифри).

МОЗ у співпраці з головним санітарним лікарем 
України готують організаційну реформу у сфері 
санепідзабезпечення країни щодо зміни її струк-
тури з огляду на її потенціал і дефіцити (з повною 
ідентифікацією запасів в режимі on-line з кален-
дарем забезпечення і фінансування зазначених 
потреб відповідно до переглянутих санепіднаста-
нов – національних стандартів) [1]. 

Головний санітарний лікар забезпечує 
у співпраці з МС при КМУ розробку дороговказу 
та сценаріїв дій у надзвичайних випадках – при 
епідеміях та мілітарних загрозах, а також – алго-
ритми поведінки у разі заражень різних типів 
та систему електронних комунікацій.

МС при КМУ разом з МОЗ, МінЕкології та МЗС 
співпрацюють стосовно протидії епідеміям 
та міліарним зогрозам з відповідними міжнарод-
ними структурами ЄС, ООН, ОБСЄ, НАТО тощо. 

МС при КМ разом зі структурами КМУ розро-
бляють багаторічний план поповнення страте-
гічних резервів на підставі аналізу потенційних 
ризиків, а МОЗ, МінОборони, Мінекології та інші 
структури виконавчої влади ведуть поточний 
моніторинг та інформують МС при КМУ про стан 
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поповнення резервів, контрактування поставок, 
провадження наукових досліджень, диверсифі-
кацію ланцюгів постачання, щоб опрацьовува-
ти вчасно готовність системи постачання ліків, 
вакцин, інших матеріалів та обладнання згідно 
з потребами, пов’язаними з потенційними мілі-
тарними загрозами, епідеміями тощо.

МС при КМУ разом з МОН і МОЗ розробляють 
і впроваджують модифіковані програми навчан-
ня в початкових, середніх та вищих школах щодо 
реакції на випадки криз, катастроф, міліарних 
загроз, а також елементи оздоровчої профілак-
тики, що розвивають суспільний капітал.

МС при КМУ разом з МінКультури у співро-
бітництві з МОЗ, МОН і МВС створюють комп-
лекси заходів щодо дослідження громадської 
думки щодо дій у сфері кризового управлін-
ня, рівня включення суспільства до цих дій на 
засадах суспільної відповідальності, суспільної 
довіри до діяльності у сфері управління кри-
зою, а також відповідно розробляють заходи 
щодо протидії негативним суспільним настроям 
та незадоволенню певних суспільних груп.

МС при КМУ разом органами місцевого 
самоврядування моніторують та картографу-
ють поточний стан забезпечення ресурсами, 
зокрема кадрами, регіонів та територіальних 
громад з метою розробки перспективних планів 
належного поповнення резервів [2; 4].

МС при КМУ розробляють проекти Системи 
координації суспільної діяльності під час мож-
ливих кризових станів, епідемій та мілітарних 
загроз.

МС при КМУ разом з центральними органа-

ми управління опрацьовують сценарії створен-
ня коаліцій та готують плани міжнародного спів-
робітництва на час можливих кризових станів, 
епідемій та мілітарних загроз.

Висновки і пропозиції. Надалі в проце-
сі трансформації СОЗ України мережа ліку-
вальних установ буде інтегруватись в медичні 
кластери – об’єднання на зразок територіаль-
них медичних об’єднань (ТМО), як зазначено 
в переліку медичних закладів МОЗ України, 
чи медичних корпорацій, як це прийнято у сві-
ті, як за інтенсивністю медичної допомоги, так 
і територіально, щоб уникати надмірної конку-
ренції та забезпечити необхідну концентрацію 
ресурсів для ефективного функціонування СОЗ 
в цілому. 

Загалом такі трансформації мають в Укра-
їні належне правове поле як щодо ТМО, так 
і корпоративного управління, але потребу-
ють довготривалої скоординованої діяльності 
як центральних органів управління, так і всієї 
управлінської вертикалі, для чого необхідна 
ефективна робота МС при КМУ 
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Hrycko R. Yu., Furtak I. I., Hrycko O. M. Recommendation to health system of Ukraine  
for overcoming the COVID-19 crisis

Pandemic COVID-19 showed that Ukraine's health care system as a number of other countries 
are not ready for another crisis of this scale. An urgent need for developing emergency strategic 
measures has arisen, in all spheres necessary for preparing for another wave of this epidemic or oth-
er epidemics. This includes more efficient management of medical staff, implementation of mobile 
technologies and IT solutions useful in combating pandemic, as well as the development of relevant 
communication strategies during the crisis to counteract the manipulation of public opinion. In most 
countries, Government recommendations have been developed to perform in the event of a future 
epidemic or an extraordinary military situation. The need to modify the health care system is clear 
and exceeded by issues well known as experts and those who make decisions in this area and cit-
izens who use medical services. By this time, although some of the deficiencies were obvious (one 
of them is insufficient funding), there was a series of doubts about the priority directions of changes 
in the health care system of Ukraine. At the same time, it lacked proper conditions, including aware-
ness of the importance of health care among state authorities and the public. Pandemic COVID-19 
allowed us to understand key problems clearer than before and at the same time contributed to a 
significant increase in social and political agreement to introduce these changes. We need to take 
advantage of the current moment and make changes that in the short and long term will contribute 
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to improving the quality of human health and improve the socio-economic situation. The key points 
of a long and complex health optimization process is to increase awareness of the importance of 
health care for society and economics. The article demonstrates the need to develop a number of 
system recommendations, which in the crisis should be introduced by the government and structures 
of state administrations and executive services in places to maximize the population in the event of 
crisis situations and emergencies, especially - the future epidemic or politic threat to the population. 

Key words: COVID-19, health system crisis, recommendations for overcoming the crisis, man-
agement of medical staff, communication strategies in the event of millear.
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НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ ПІДХОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ 
МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
В сучасних умовах децентралізаційних процесів відбуваються активні зміни у системі 

публічного управління персоналом у галузі охорони здоров’я. Змінюються не просто умови 
функціонування та особливості прояву управлінської системи, а цілісний механізм публіч-
ного управління персоналом. Тому актуальним є обґрунтування сутності, структури та 
елементного складу такого механізму. 

У статті проаналізовано різні науково-прикладні підходи до структуризації і дослідження 
механізму публічного управління. Дослідження показало, що у сучасній науці існує два основні 
наукові підходи: 1) ті науковці, що виділяють однорівневу фасетну класифікацію механізмів 
державного управління за функціональною ознакою; 2) ті науковці, що виділяють багато-
рівневу ієрархічну та фасетну класифікацію за різними ознаками. Перша група науковців  
у процесі класифікації механізмів публічного управління виділяє кілька видів фасетної класи-
фікації, а саме: економічний, організаційний, правовий, політичний, мотиваційний, інформа-
ційний, інституційний механізми. Друга група науковців є прихильниками комплексного під-
ходу до класифікації механізмів публічного управління виділяючи різні класифікаційні ознаки, 
серед яких основними є: за функціональною ознакою, інструментами впливу, за об’єктами  
і суб’єктами управління та галузями. 

На основі дослідження особливостей функціонування механізму публічного управління 
персоналом у галузі охорони здоров’я нами обґрунтовано додаткові критеріальні ознаки  
і підвиди досліджуваного механізму. За першою доданою класифікаційною ознакою – за об’єк-
тами управління механізми публічного управління поділяються на ті, що стосуються: управ-
лінського персоналу; адміністративних працівників; медичного персоналу; допоміжного та 
обслуговуючого персоналу. За другою доданою класифікаційною ознакою – за структурни-
ми елементами (процесами) механізми публічного управління персоналом у галузі охорони 
здоров’я поділяють на: підбір персоналу, навчання (розвиток) персоналу, оцінка, мотивація, 
контроль, звільнення працівників. За третьою доданою класифікаційною ознакою – за вида-
ми управлінської діяльності – механізми публічного управління персоналом у галузі охорони 
здоров’я поділяються на: планування, аналітика, прогнозування, мікроменеджмент, облік, 
контроль, оцінка і моніторинг, організація і координація, консультування, комунікація.

Ключові слова: управління персоналом, публічне управління, механізм, класифікація, 
структура і склад.

Постановка проблеми. Дослідженням 
механізмів публічного управління в Україні 
займається чимало науковців. Такі дослід- 
ження стосуються різних сфер державного 
управління, зокрема: систем освіти, охорони 
здоров’я, житлово-комунальної, інфраструк-
тури і благоустрою, молоді і спорту, фінансо-
вої та фіскальної системи, пенсійного та соці-
ального забезпечення. При цьому механізми 
державного регулювання різних сфер мають 

низку спільних характеристик і особливостей, 
але однозначно мають ряд відмінних та спе-
цифічних особливостей для кожної з них. Крім 
того значні відмінності існують і в окремих 
управлінських елементах в межах різних сфер 
державного управління, зокрема: управління 
персоналом, стратегічного та тактичного плану-
вання, управління фінансами, управління зв’яз-
ками з громадськістю, операційне управління, 
управління ризиками та управління контролем 
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і моніторингом. Враховуючи такі специфічні від-
мінності метою даного дослідження є вивчення 
різних науково-прикладних підходів стосовно 
дослідження механізму публічного управління 
персоналом у галузі охорони здоров’я в контек-
сті дедукції від загальних спільних рис механіз-
мів різних галузей до деталізації окремих спе-
цифічних елементів об’єкта дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику класифікації механізмів публіч-
ного управління досліджують такі вітчизня-
ні науковці: В. Бакуменко, М. Біль, О. Голин-
ська, Г. Куспляк, Н. Мирна, Л. Приходченко, 
М. Рудніцька, О. Федорчак та інші. У наукових 
працях відображено різні наукові підходи до 
класифікації механізмів публічного управлін-
ня та адміністрування. Водночас недостатньо 
дослідженими є питання, що стосуються специ-
фіки державного регулювання роботи персона-
лу у галузі охорони здоров’я. 

Мета статті – проаналізувати наукові підхо-
ди до класифікації механізмів публічного управ-
ління та обґрунтувати комплексну класифікацію 
механізмів публічного управління персоналом 
у галузі охорони здоров’я з врахуванням специ-
фіки її функціонування.

Виклад основного матеріалу. Одним з най-
дієвіших інструментів дослідження механізму 
державного управління персоналом у галузі 
охорони здоров’я є проведення детальної кла-
сифікації самого об’єкта дослідження. Застосу-
вання інструментів класифікації дає можливість 
розподілити цілісну систему на певні складові 
об’єкти, що уподібнюються за певною ознакою. 

В Енциклопедичному словнику з державного 
управління наведено кілька основних понять, що 
стосуються даного об’єкту дослідження, зокрема:

– класифікація систем управління – це «по- 
ширений спосіб упорядкування систем управ-
ління за певними ознаками» [1, с. 319];

– класифікація напрямів державного управ-
ління – це «упорядкування напрямів державного 
управління як виду суспільної діяльності» [1, с. 319];

– класифікація державно-управлінських рі- 
шень – це «упорядкування державно-управлін-
ських рішень за основними напрямами та форма-
ми державного управління» [1, с. 319].

Тобто з вищенаведених тлумачень очевид-
но, що під класифікацією здебільшого розумі-
ють упорядкування елементів певної системи. 
Тому метою детального дослідження науко-
во-прикладних підходів до класифікації меха-
нізмів державного управління персоналом 

у публічній сфері є упорядкування окремих її 
елементів задля визначення ролі і місця кожно-
го елемента у цілісній системі.

Сучасні дослідники з питань державно-
го управління розуміючи важливість процесів 
структурування та класифікації приділяють цим 
питанням чимало наукових публікацій [2–10]. 
Аналізуючи загальні підходи до класифікації 
механізмів державного управління у різних нау-
ковців приходимо до висновку, що більшість 
усіх їх можна поділити на 2 групи:

1) ті науковці, що виділяють однорівневу 
фасетну класифікацію механізмів державного 
управління за функціональною ознакою;

2) ті науковці, що виділяють багаторівневу 
ієрархічну та фасетну класифікацію за різними 
ознаками.

Аналіз науково-прикладних підходів до кла-
сифікації механізмів державного управління 
за функціональною ознакою у різних науковців 
показує, що багато з них виділяють однакові 
види механізмів з додаванням кількох додатко-
вих (рис. 1).

З рис. 1 видно, що більшість дослідників 
визначають такі види механізмів публічного 
управління: економічний, організаційний, пра-
вовий та політичний. Інші види: мотиваційний, 
інформаційний, інституційний – зустрічаються 
рідше у дослідників. А такі види як мотивацій-
ний, соціальний, цільовий, ресурсний та нау-
ково-методичний з’являються по одному разу 
у дослідників. Підсумовуючи приходимо до 
висновку, що кожен з авторів беручи основопо-
ложні види механізмів публічного управління за 
основу додають по одному-два види до базових 
в залежності від специфіки їх дослідження.

Друга група науковців підтримує комплек-
сний підхід до класифікації механізмів публіч-
ного управління виділяючи різні класифікаційні 
ознаки. Так, Р. Рудницька класифікуючи меха-
нізми державного управління виділила 4 класи-
фікаційні ознаки [8]:

1) за методами механізми публічного управ-
ління поділяють на економічні, організаційні, 
психологічні та спеціальні;

2) за важелями впливу механізми поділяють 
на економічні, фінансові та правові;

3) за інструментами впливу механізми поді-
ляють на програми і технології;

4) за політикою механізми публічного управ-
ління поділяють на економічну, соціальну, фінан-
сову, культурну, промислову, правову, інформа-
ційну політики та нормативне забезпечення.
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Рис. 1. Наукові підходи до однорівневої фасетної класифікації 
механізмів публічного управління 

*Джерело: розробка автора 

Наукові підходи  
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Рис. 1. Наукові підходи до однорівневої фасетної класифікації механізмів публічного управління
* Джерело: розробка автора

Ще ширшу класифікацію складу і структури 
механізмів державного регулювання пропонує 
Г. Куспляк [9]:

1) за суб’єктами управління механізми дер-
жавного управління поділяються на: суб’єкти 
вищого, обласного, районного, місцевого рівня 
та рівня територіальних громад;

2) за функціональною ознакою механізми 
поділяють на: економічний, мотиваційний, пра-
вовий, організаційний, політичний, бюджетний, 
податковий, інформаційний, соціальний, фінан-
совий, господарський;

3) за об’єктами управління механізми дер-
жавного управління поділяються на: соціальний 
захист, пенсійне страхування, безпека;

4) за галузевим управлінням: транспорту, 
спорту, охорони здоров’я, туризму, будівництва, 
культури та освіти;

5) за видами управлінської діяльності: пла-
нування, прогнозування, організація, прийняття 

рішень, облік і контроль, підбір кадрів, регулю-
вання, комунікація, координація, мотивація;

6) за інструментами, методами та важелями 
впливу: економічні, бюджетні, фінансові, подат-
кові, соціальні, організаційні, спеціальні, психо-
логічні, маркетингові, правові;

7) за ресурсами управління: грошові, мате-
ріально-технічні, інформаційні, інституціональ-
ні, методологічні, інтелектуальні, організаційні 
та нормативно-правові;

8) за змішаною ознакою механізми держав-
ного управління поділяються на: організаційно- 
правовий, бюджетно-податковий, матеріально- 
технічний, соціально-культурний, соціально- 
правовий.

До цієї ж групи науковців, які є прихильника-
ми багаторівневої фасетної та ієрархічної класи-
фікації відноситься О. Федорчак [10]. На думку 
науковиці класифікувати механізми державного 
управління можна за наступними ознаками:
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1) за видами механізми поділяються на: еко-
номічний, мотиваційний, організаційний, полі-
тичний, правовий;

2) за політикою: економічна, соціальна, 
фінансова, культурна та промислова;

3) за методами: організаційні, економічні, 
психологічні, спеціальні;

4) за важелями: економічні, фінансові, правові;
5) за інструментами: технології та програми;
6) за правовим забезпеченням: закони, ука-

зи Президента, Постанови Кабінету Міністрів, 
Накази міністерств і відомств, статути юридич-
них осіб;

7) за інформаційним забезпеченням: звіти 
юридичних осіб, одноразові обстеження, інтер-
нет, ЗМІ, статистичні збірники;

8) за нормативним забезпеченням: інструк-
ції, нормативи, норми, стандарти, методичні 
вказівки.

Запропоновані різними науковцями підхо-
ди до класифікації мають як багато спільних 
(подібних) класифікаційних груп та видів, так 
і певні відмінні ознаки та особливості. З біль-
шістю підходів ми погоджуємось, але у проце-
сі даного дослідження виникає необхідність 
обґрунтування класифікації складу та струк-
тури механізму публічного управління персо-
налом у галузі охорони здоров’я. Таким чином 
на відміну від вище проаналізованих підходів 
розроблена нами класифікація відрізняється за 
кількома характеристиками:

– по-перше, розроблена нами класифікація 
обґрунтовує типологізацію складу і структури 
механізму публічного управління, а не держав-
ного управління (тобто має більшу кількість під-
складових);

– по-друге, відображає класифікацію не усіх 
механізмів за видами, а лише управління пер-
соналом у публічній сфері;

– по-третє, стосується не усіх галузей, а без-
посередньо галузі охорони здоров’я.

В узагальненому вигляді запропоновану 
нами багаторівневу класифікацію механізму 
публічного управління персоналом у галузі охо-
рони здоров’я наведено на рис. 2. 

Наведена на рис. 2 класифікація є фасетною, 
оскільки усі виокремлені класифікаційні озна-
ки не є ієрархічно пов’язані між собою, а лише 
системно розкривають усі складові і структурні 
елементи механізму публічного управління пер-
соналом у галузі охорони здоров’я.

У наведеній на рис. 2 класифікації нами 
доповнено 3 класифікаційні ознаки:

1) за об’єктами управління;
2) структурними елементами (процесами);
3) видами управлінської діяльності.
За першою доданою класифікаційною 

ознакою – за об’єктами управління механізми 
публічного управління поділяються на ті, що 
стосуються:

– управлінського персоналу;
– адміністративних працівників;
– медичного персоналу;
– допоміжного та обслуговуючого персоналу, 

а саме лаборантів; медичних асистентів; фар-
мацевтів; медичних сестер та акушерів.

За другою доданою класифікаційною озна-
кою – за структурними елементами (процеса-
ми) механізми публічного управління персона-
лом у галузі охорони здоров’я поділяють на:

– механізм підбору персоналу охоплює про-
цеси аналізу анкет претендентів, інтерв’юван-
ня, співбесіду та ознайомлення претендента 
з функціональними обов’язками, оформлення 
працівника на роботу;

– навчання та розвиток персоналу включає 
процеси адаптації нових працівників на робочо-
му місці, систематичне навчання та підвищення 
кваліфікації працівників, розвиток нових знань, 
вмінь та навичок у працівників;

– оцінка персоналу включає процеси систе-
матичного аналізу результативності діяльності 
працівників, оцінювання ефективності їх робо-
ти, рейтингування та ранжування працівників за 
результатами роботи;

– мотивація персоналу передбачає проце-
си стимулювання працівників за результатами 
оцінювання їх діяльності, а також мотивування 
до ефективнішого виконання своїх обов’язків 
у майбутньому;

– контроль роботи персоналу охоплює 
поточний та підсумковий контроль у вигляді 
спостереження та аналізу основних показників 
діяльності працівників з метою попередження 
негативних ситуацій та дотримання планових 
показників роботи;

– звільнення працівників передбачає оформ-
лення необхідних документів при звільненні 
працівника та проведення вихідної співбесіди 
щодо з’ясування причин звільнення.

За третьою доданою класифікаційною озна-
кою – за видами управлінської діяльності – 
механізми публічного управління персоналом 
у галузі охорони здоров’я поділяються на:

– планування – це складова механізму 
публічного управління персоналом, яка перед-
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бачає формування планових показників фор-
мування плану забезпечення трудовими ресур-
сами різних категорій з врахуванням вікових, 
освітніх та інших характеристик і вимог; скла-
дання плану виконання завдань для праців-
ників та ключових показників результативності 
їх досягнення; формування плану підвищення 
кваліфікації та розвитку персоналу;

– аналітика – це одна з найважливіших і пер-
шочергових складових механізму публічного 
управління персоналом, оскільки передбачає 
проведення детального аналізу усіх управ-
лінських та операційних процесів, вивчення 
причинно-наслідкових зв’язків певних явищ 
і процесів, факторів, що впливають на них чи 
зумовлюють їх;

– прогнозування – важлива складова управ-
лінського механізму, яка передбачає на осно-
ві екстраполяції минулих подій, моделювання 
розвитку процесів і явищ, аналізу тенденцій 
змін розробити реалістичний, оптимістичний 
та песимістичний прогноз розвитку аналізова-
них показників чи управлінських систем;

– стратегічний менеджмент – це складова 
механізму публічного управління, яка охоплює 
обґрунтування стратегічного бачення, місії, 
стратегічних цілей розвитку та тактичних напря-
мів їх імплементації з врахуванням сильних 
внутрішніх сторін організації та можливостей 
і загроз зовнішнього середовища.

– мікроменеджмент – це важливий елемент 
управлінської системи, що є підскладовою опе-
раційного менеджменту і передбачає інстру-
менти, методи та механізми щоденної управ-
лінської роботи керівника стосовно організації 
само менеджменту та управління підлеглими;

– облік є елементом механізму публічного 
управління, який передбачає реєстрацію усіх 
господарських операцій в організації, що пов’я-
зані з рухом персоналу, а саме: облік прийняття 
на роботу, переміщення, суміщення посад, облік 
нагород і заохочень та звільнення персоналу;

– контроль – це складова механізму публіч-
ного управління персоналом, яка передбачає 
постійний моніторинг за дотриманням запла-
нованих показників, відповідності фактичних 
даних нормам і стандартам, спостереження за 
раціональністю організації праці та ефективніс-
тю роботи;

– оцінка і моніторинг – є складовими меха-
нізму публічного управління персоналом, 
яка включає розробку систему оцінювання 
основних процесів, що пов’язані з менедж-

ментом персоналу (критерії оцінки, індикатори 
і параметри оцінки), їх застосування на практиці 
ц процесі постійного моніторингу поточних, про-
міжних та кінцевих результатів роботи персона-
лу різних категорій;

– організація і координація діяльності –  
це ключові складові усієї системи управління 
персоналом та мікроменеджменту, що перед-
бачає системне поєднання окремих елементів 
у цілісну систему, тобто вище перелічених скла-
дових у єдину організаційну систему з конкрет-
ними виконавцями і управлінцями та координа-
торами діяльності;

– консультування – це один з нових елемен-
тів механізму публічного управління персона-
лом у галузі охорони здоров’я і передбачає сво-
єчасну, прозору комунікацію з стейкхолдерами;

– комунікація – це складова механізму 
публічного управління персоналом, яка перед-
бачає взаємодію між усіма зацікавленими сто-
ронами, обмін інформацією між ними.

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи про-
ведені дослідження очевидно, що представле-
на на рис. 2 багатокритеріальна класифікація 
механізмів публічного управління персоналом 
детально розкриває структуру, елементні зв’яз-
ки, підвиди та складові об’єкта дослідження. 
Обґрунтовані нами у процесі даного досліджен-
ня нові класифікаційні критерії і підвиди дозво-
лили відібрати ключові основи для доведення 
другої і третьої складової гіпотез даного дисер-
таційного дослідження: удосконалення механіз-
му публічного управління персоналом у галузі 
охорони здоров’я досягається через реалізацію 
цілісної системи взаємопов’язаних заходів, що 
комплексно враховують усі аспекти: підбору, 
оцінки, мотивації, ефективності використання 
та розвитку персоналу та система публічного 
управління персоналом у галузі охорони здо-
ров’я через свою специфічність на різних ієрар-
хічних рівнях включатиме диференційовані 
підходи до вирішення подібних проблем. Таким 
чином розкриті класифікаційні критерії та струк-
турні елементи є передумовою для детальної 
аналітики щодо застосування їх у практичні 
діяльності у галузі охорони здоров’я.
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Zvirych V. V. Scientific-applied approaches in the study of the mechanism of public 
management of personnel in the field of healthcare

In the current context of decentralization processes, there are active changes in the system  
of public personnel management in the field of health care. Not only the conditions of functioning 
and peculiarities of the manifestation of the management system are changing, but also the integral 
mechanism of public personnel management. Therefore, it is important to substantiate the nature, 
structure and elemental composition of such a mechanism.

The article analyzes various scientific and applied approaches to the structuring and study of the 
mechanism of public administration. The study showed that in modern science there are two main 
scientific approaches: 1) those scientists who distinguish one-level faceted classification of mech-
anisms of public administration on a functional basis; 2) those scientists who distinguish multilevel 
hierarchical and faceted classification on various grounds. The first group of scientists in the process 
of classification of mechanisms of public administration identifies several types of faceted classi-
fication, namely: economic, organizational, legal, political, motivational, informational, institutional 
mechanisms. The second group of scholars is in favor of an integrated approach to the classification 
of mechanisms of public administration, highlighting various classification features, among which the 
main ones are: by functional feature, instruments of influence, by objects and subjects of manage-
ment and industries.

Based on the study of the peculiarities of the mechanism of public management of personnel in 
the field of health care, we have substantiated additional criteria and subtypes of the studied mech-
anism. According to the first added classification feature – according to the objects of management, 
the mechanisms of public administration are divided into those related to: management staff; admin-
istrative staff; medical staff; support and maintenance staff. According to the second added classi-
fication feature – by structural elements (processes) mechanisms of public personnel management 
in the field of health care are divided into: personnel selection, training (development) of personnel, 
evaluation, motivation, control, dismissal of employees. According to the third added classification 
feature – by types of management activities – mechanisms of public management of personnel in 
the field of health are divided into: planning, analytics, forecasting, micromanagement, accounting, 
control, evaluation and monitoring, organization and coordination, consulting, communication.

Key words: personnel management, public administration, mechanism, classification, structure 
and composition.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
У статті досліджено ефективні шляхи поширення екологічної культури в суспільстві на 

основі удосконалення комунікаційного процесу. Досліджено теоретичні та практичні аспек-
ти інформаційної діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування 
у сфері реалізації екологічної політики та поширення екологічної культури. Наголошено 
на односторонності цього процесу та важливості переходу інформування на наступний 
рівень розвитку – комунікаційну взаємодію. Окреслено ключові проблеми зниження якості 
розуміння у процесі комунікації та виділено основні комунікаційні бар’єри. Зауважено, що 
комунікація може розглядатися у трьох напрямах (засіб зв’язку між об’єктами матеріаль-
ного або духовного світу; спілкування чи передача інформації від особи до особи або від 
соціального суб’єкта до іншого соціального суб’єкта; передача інформації від системи до 
системи). З’ясовано, що термін «комунікація» досі не має єдиного трактування, хоча існує 
велика кількість визначень цього поняття. Підкреслено, що в науці управління комунікація 
найчастіше означає прямий вплив повідомлень комунікатора на реципієнта, а її ефектив-
ність залежить від механізму зворотного зв’язку. Окреслено розуміння поняття «державна 
комунікація» та його відмінність від «комунікація в державному управлінні». Наголошено на 
важливості такого виду комунікації в екологічній сфері. Охарактеризовано напрями побу-
дови моделі ефективного комунікаційної процесу в екологічній сфері (в системі публічного 
управління). Розглянуто підходи до визначення комунікаційної взаємодії та комунікаційно-
го процесу між владою і громадськістю. Розкрито сутність стратегічних комунікацій та 
встановлено важливість зв’язків із громадськістю. Наведено цілі стратегічних комунікацій 
в екологічній сфері. Зазначено, що екологічна комунікація має на меті запобігання будь-якій 
шкоді навколишньому середовищу. Наголошено на важливості упровадження співробітни-
цтва щодо спільного вирішення екологічних проблем на основі формування комунікаційної 
взаємодії між органами державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-структурами, 
інститутами громадянського суспільства, громадськими лідерами тощо. 

Ключові слова: екологічна культура, екологічна політика, державна комунікація, стра-
тегічні комунікації, екологічний дискурс. 

Постановка проблеми. Екологічна куль-
тура в суспільстві як об’єкт досліджень має 
специфічні особливості. Таку культуру можна 
описувати як складну систему, що складається 
з безмежної кількості підсистем. Однак варто 
наголосити, що така система є комунікаційною. 
Багато науковців сьогодні впевнені в тому, що 
інформаційна діяльність органів державного 
управління та місцевого самоврядування у сфе-
рі реалізації екологічної політики та поширення 
екологічної культури у практичній частині про-
являється у вигляді односторонньої комунікації, 

що базується на принципі інформування. Отже, 
таке інформування обов’язково має перейти на 
наступний рівень розвитку – комунікаційну вза-
ємодію між усіма зацікавленими суб’єктами. 

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. 
У науковому полі дослідження проблем комуні-
каційного процесу в екологічній сфері, що сто-
сується системи публічного управління, аналізу 
наявних підходів до їх розв’язання в роботах 
науковців окреслюється за різними напрямами 
та в різних аспектах. Зауважимо, що в загаль-
ному вигляді такий процес у науці управління 
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розглядається як драйвер прогресивних змін. 
Дослідженню комунікаційного процесу при-
святили свої роботи такі науковці, як В. Бурен-
ко, Н. Дніпренко, А. Кулінченко, В. Плохих, 
Д. Терещенко, К. Тригуб, Л. Усаченко та інші. 
Специфічні аспекти комунікацій досліджували: 
С. Іванова (проблеми зниження якості розумін-
ня інформації), А. Зайцева (екологічний дис-
курс), О. Михайловська (теоретичні аспекти 
комунікаційної взаємодії в системі публічного 
управління), Б. Гамільтон (стратегічні комуніка-
ції), І. Сухенко (екологічна комунікація) та інші. 
Водночас питання налагодження дієвого кому-
нікаційного процесу на рівні місцевого самовря-
дування щодо вирішення екологічних проблем 
досі є малодослідженим.

Мета статті полягає в досліджені основних 
характеристик комунікаційного процесу зага-
лом та в екологічній сфері зокрема.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Загальновідомим є те, що через спілку-
вання будуються нові функціональні системи 
та виникає взаємодія. Важливим аспектом на 
початку дослідження комунікаційного процесу 
та моделювання ефективної системи комуніка-
цій у напрямі поширення екологічної політики 
та екологічної культури є проведення чітких меж 
між: 1) комунікацією як процесом обміну інфор-
мацією; 2) організаціями чи окремими особами 
як її суб’єктами (носіями). 

О. Селіванова комунікативний намір, що 
являє собою інтенцію, визначає як акт попе-
редній словесному, тобто осмислений намір, 
який, по суті, є метою та обумовлює комуніка-
тивні стратегії та засоби їх реалізації [1]. Цілі ж 
формуються в межах соціокультурного просто-
ру [2]. С. Іванова та С. Абельсеітова [3], звер-
таючись до проблеми зниження якості розумін-
ня в процесі комунікації, окреслюють сучасні 
комунікаційні бар’єри: 1) бар’єр «межі уяви» 
(втрата не менш ніж 30% інформації); 2) актив-
ний мовний фільтр (демонструє, що саме може 
бути передано за допомогою інформаційного 
каналу); 3) «тезаурус-бар’єр» (враховує звичну 
картину світу людей, що спілкуються та запаси 
доступних інструментів комунікації); 4) пасив-
ний фільтр уяви (дає уявлення про факт втра-
ти інформації під час її прийому); 5) бар’єр 
обсягу запам’ятовування (кількість інформації, 
яку людина може запам’ятати). Представлені 
бар’єри є актуальними для комунікаційного про-
цесу в екологічній сфері, однак у межах нашо-
го дослідження варто додати такий важливий 

бар’єр, як соціокультурні відмінності, що здатен 
вплинути на процес усвідомлення екологічних 
проблем та подальшого їх вирішення. 

Комунікація може розглядатися як: засіб 
зв’язку між об’єктами матеріального або духов-
ного світу; спілкування чи передачу інформації 
від особи до особи або від соціального суб’єкта 
до іншого соціального суб’єкта; передачу інфор-
мації від системи до системи. Термін «комуніка-
ція» досліджувався з початку ХХ ст., але досі 
не знайшов єдиного трактування. У науковій 
літературі існує величезна кількість визначень 
цього поняття, що інколи можуть дуже суттєво 
відрізнятись один від одного. Одразу зазначи-
мо, що різні визначення не виключають одне 
одного, а продовжують, доповнюють, розгляда-
ють додаткові аспекти комунікації. Вважається, 
що слово «комунікація» у загальному розумінні 
походить від латинського communication («пові-
домлення, передача»). За Н. Луманом, комуні-
кація – це селекція трьох важливих елементів: 
інформації, повідомлення та розуміння. 

У науці управління найчастіше комунікація 
означає прямий вплив повідомлень комунікато-
ра на реципієнта. У публічному управлінні кому-
нікація розглядається також у вигляді певного 
руху інформаційних потоків, інструменту діало-
гу, складника процесу взаємодії між владними 
структурами та громадянським суспільством. 
Водночас ефективність комунікації залежить 
від механізму зворотного зв’язку між владою 
та суспільством.

Державна комунікація – це процес обміну 
інформацією органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування з різними інституція-
ми суспільства. Варто відокремлювати понят-
тя «державна комунікація» від «комунікація 
в державному управлінні», що полягає в обміні 
інформацією всередині органу влади. Завдан-
нями комунікації є: підтримка суспільством дій 
влади, за рахунок посилення довіри громадян 
до інституцій держави; реалізація держав-
ної політики за рахунок впливу на громадську 
думку; підтримка належного зворотного зв’язку 
з громадянами для оцінки результатів роботи; 
налагодження співпраці зі ЗМІ (засобами масо-
вої інформації) тощо. Зокрема співпраця зі ЗМІ 
є досить важливою складовою у процесі інфор-
мування громадськості про екологічну політику, 
що здійснюється державою, створення пози-
тивного іміджу влади у сфері вирішення еко-
логічних проблем та поширенням екологічної 
культури в суспільстві [4].
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Побудова моделі ефективного комуніка-
ційної процесу в екологічній сфері (в системі 
публічного управління) є надскладним завдан-
ням, але перспективним напрямом подальших 
досліджень. Для початку варто розглянути 
наявні моделі комунікаційної взаємодії на рівні 
місцевого самоврядування. Д. Терещенко кому-
нікативну взаємодію визначає як інформацій-
ний обмін між інститутами державного управ-
ління на місцях та споживачами їхніх послуг 
(населенням, підприємствами, установами 
й організаціями), що включає взаємозв’язки 
учасників комунікаційного процесу [5]. Л. Уса-
ченко акцентує увагу на важливості розробки 
в Україні стратегічної програми, що здатна удо-
сконалити комунікативний процес між владою 
і громадськістю. Н. Дніпренко детально дослід- 
жує інформаційні зв’язки між: інститутами дер-
жавної влади і громадського суспільства; пред-
ставниками влади і громадськістю. На думку 
В. Буренко, існують певні рівні комунікативної 
взаємодії: суспільний (відносини між суб’єкта-
ми політичної та суспільної діяльності); публіч-
ний (асоціативний) (відносини між інститутами 
громадянського суспільства); особистий (малі 
групи). А. Кулінченко, з думкою якого важко не 
погодитись, оптимальною моделлю комуніка-
тивної взаємодії визнає модель діалогу та пра-
вового партнерства, що включає певні особли-
вості: необхідність розширення кола суб’єктів 
та координації їхньої діяльності; поглиблення 
практики тісної співпраці між ЗМІ та інститутами 
громадянського суспільства; моніторинг реакції 
суспільства щодо державної політики; побудова 
ефективної комунікації з різними громадськими 
групами [6]. 

У системі публічного управління окремим 
видом комунікаційної взаємодії є зв’язки з гро-
мадськістю. Однак такий вид є більше техноло-
гічним проявом комунікаційного процесу, оскіль-
ки не включає дієвого зворотного зв’язку. Деякі 
науковці зазначають, що комунікаційна діяль-
ність державного управління відповідає понят-
тю «зв’язки з громадськістю», хоча й виходить 
за його межі [7]. Метою такого виду комунікацій-
ної взаємодії в публічному секторі є побудова 
дієвої системи комунікації. Основними завдан-
нями зв’язків із громадськістю є: участь у про-
цесі демократизації державного управління; 
залучення громадян до державного управління 
тощо. Проте підкреслимо, що практична діяль-
ність відділів зв’язків з громадськістю органів 
управління не узгоджується з формальною. 

Важливого значення в дослідженні комуні-
каційних процесів екологічної сфери набува-
ють стратегічні комунікації [8]. Так, Б. Гамільтон 
розглядає стратегічні комунікації як «вплив на 
масову свідомість з використанням слів, зобра-
жень, символів та дій для досягнення встанов-
лених цілей і розуміння політичних інтересів» 
[9]. В екологічній сфері виокремлюють такі цілі 
стратегічних комунікацій: 1) агітаційно-інформа-
ційна (поширення інформації про необхідність 
захисту природи); 2) дослідницька (досліджен-
ня актуальних проблем довкілля); 3) активіза-
ційна (вплив на екологічну свідомість грома-
дян); 4) регулятивна (регуляція за допомогою 
соціальної реклами, законодавства тощо) [10]. 

І. Сухенко [11] зазначає, що екологічна комуні-
кація зазвичай розглядається як спілкування про 
екологічні питання та наголошує на дискусійних 
питаннях щодо того, що можна вважати еколо-
гічним. За такого підходу автор підкреслює, що 
комунікація може досліджуватись як діяльність, 
явище і сфера дослідження. Екологічна ж кому-
нікація має на меті запобігання будь-якій шкоді 
навколишньому середовищу та повинна сприяти 
залученню всіх способів комунікації до реалізації 
мети. І. Сухенко також вказує на різницю фено-
менів комунікації в інформаційному суспільстві 
(задоволення потреб суспільства) та екологічної 
комунікації (задоволення потреб середовища). 
Ґрунтуючись на зазначеному, середовище почи-
нає відігравати роль активного актора комуніка-
ційного процесу. 

Варто зробити наголос на тому, що найваж-
ливішим чинником поширення екологічної куль-
тури в суспільстві є сучасні інформаційно-кому-
нікаційні технології. Такі технології дозволяють 
не лише інформаційно взаємодіяти в режимі 
реального часу, а й передбачають процес орга-
нізації взаємодії та формування стійких мере-
жевих відносини.

Отже, погодимось з авторами, які еколо-
гічну комунікацію розглядають як злиття тео-
рії комунікації та навколишнього середовища. 
В інформаційному суспільстві без налагоджен-
ня ефективного комунікаційного процесу між 
усіма суб’єктами публічного управління у сфері 
екології неможливо сприяти поширенню еколо-
гічної політики та екологічної культури в нашій 
державі. Тобто не можна змінити одне (стан еко-
логічної сфери), не реформувавши інше (про-
цес поширення екологічної культури та відно-
сини між суб’єктами екологічної політики). Тому 
дуже важливо упроваджувати співробітництво 
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щодо спільного вирішення екологічних проблем 
на основі формування комунікаційної взаємодії 
між органами державної влади, місцевого само-
врядування, бізнес-структурами, інститутами 
громадянського суспільства, громадськими 
лідерами тощо. Тож, комунікаційна взаємодія 
є підґрунтям для поширення екологічної культу-
ри й обов’язковим його елементом.

Висновки. Нерозуміння важливості співпра-
ці в екологічній сфері між органами державної 
влади, місцевого самоврядування, інститутами 
громадянського суспільства, бізнес-структур,  
а також нерозуміння актуальності цього питання 
з боку громадського суспільства є однією з причин 
відсутності значних зрушень у вирішенні еколо-
гічних проблем як держави загалом, так і кожної 
територіальної громади окремо. За допомогою 
комунікації: формується розуміння навколиш-
нього середовища; виокремлюються засоби, що 
використовується для визначення екологічних 
проблем; відбувається пошук шляхів вирішення 
таких проблем тощо. Подальший розвиток кому-
нікаційного процесу в аспекті поширення еко-
логічної політики держави та екологічної куль-
тури серед громадськості має передбачати не 
лише розробку формальних правил поширення 
інформації, але і створення основи та належних 
умов такого поширення, використання сучасних 
інструментів координації цього процесу за раху-
нок наявного потенціалу. 
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Kononenko I. A. Current Issues of Environmental Communication in the System  
of Public Governance

The article investigates effective ways of spreading ecological culture in society on the basis 
of improving the communication process. Theoretical and practical aspects of information activity 
of public management and local self – government in the sphere of realization of ecological policy 
and dissemination of ecological culture are investigated. It is noted about the one-sidedness of 
the process and the importance of the transition of information to the next level of development 
– communication interaction. The main problems of reducing the quality of understanding in the 
communication process are outlined and the main communication barriers are identified. It is not-
ed that communication can be considered in three directions (means of communication between 
objects of the material or spiritual world; communication or transfer of information from person to 
person or from a social subject to another social subject; transfer of information from system to 
system). It has been found that the term "communication" still does not have a single interpretation, 
although there are many definitions of this concept. It is emphasized that in the science of man-
agement, communication often means the direct impact of the communicator's messages on the 
recipient, and its effectiveness depends on the feedback mechanism. The understanding of the con-
cept of "public communication" and its difference from "communication in public administration" is 
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outlined. The importance of this type of communication in the environmental sphere is emphasized.  
The directions of construction of the model of effective communication process in the ecological sphere 
(in the system of public management) are characterized. Approaches to the definition of communi-
cation interaction and communication process between government and the public are considered.  
The essence of strategic communications is revealed and the importance of public relations is estab-
lished. The goals of strategic communications in the environmental sphere are given. It is noted that 
environmental communication aims to prevent any damage to the environment. The importance  
of introducing cooperation in the joint solution of environmental problems based on the formation  
of communication interaction between public authorities, local governments, business structures, 
civil society institutions, community leaders, etc. was noted.

Key words: ecological culture, ecological policy, state communication, strategic communications, 
ecological discourse.
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ГРОМАДСЬКІ АСАМБЛЕЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН  
ДО ПРОЦЕСУ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 
У статті висвітлено досвід використання громадських асамблей як інструменту залу-

чення громадян до процесу ухвалення рішень в зарубіжних країнах. Охарактеризовано 
структуру громадських асамблей, яка складається з наступних елементів: громадяни, 
координаційна група, консультативна рада, панель експертів, команда фасилітаторів та 
наглядова група. Зазначено, що громадські асамблеї утворюються на місцевому, регіональ-
ному та національному рівнях, складаються в середньому з 90 довільно обраних учасників, 
які впродовж 11 місяців виконують роботу на навчальному етапі – отримання необхідної 
інформації від незалежних експертів та різних стейкхолдерів; консультаційному – заслухо-
вування громадськості для збору інформації та думок громадян; деліберативному – особи-
сті зустрічі учасників у малих групах для обговорення та оцінювання результатів, які були 
отримані на попередніх етапах; та етапі ухвалення рекомендацій. Описано процес ство-
рення та діяльності перших громадських асамблей з питань виборчої реформи в канадській 
провінції Британська Колумбія та Онтаріо, учасникам яких вдалось виробити рекомендації 
щодо удосконалення виборчої системи. Наведено приклади створення та функціонування 
громадської асамблеї з питань соціального захисту в Англії, членами якої були напрацьовані 
рекомендації щодо фінансування соціального захисту дорослого працюючого населення та 
людей старшого віку, та громадської асамблеї з питань клімату в Данії, учасники якої роз-
робили перелік рекомендацій з удосконалення національної кліматичної політики. Зроблено 
висновок, що долучення до деліберативних процесів широкого кола громадян, організація 
робочого середовища таким чином, щоб надати усім однакову можливість отримання усієї 
необхідної інформації, донесення свого відчуття чи бачення, обміну аргументованими дум-
ками щодо вирішення актуального для суспільства питання чи проблеми, робить громад-
ські асамблеї важливим інструментом деліберативної демократії. 

Ключові слова: громадська асамблея, громадськість, громадська участь, залучення 
громадян, деліберативний процес, ухвалення рішень.

Постановка проблеми. Сьогодні в зару-
біжних країнах набувають важливого значен-
ня інноваційні деліберативні форми залучен-
ня громадян до ухвалення політичних рішень. 
Учасники громадських асамблей, громадських 
журі, консенсусних конференцій отримують 
змогу долучитись до обговорення проблемних 
питань та вироблення об’єктивних і неупере-
джених рекомендацій щодо їх вирішення на 
основі врахування точок зору широкого кола 
громадськості. Нові інструменти громадського 
залучення покликані підвищити довіру грома-
дян до органів влади та налагодити між ними 
дієву взаємодію задля спільного вирішення сус-
пільно важливих проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Участь / залучення громадян до процесу ухва-
лення рішень в Україні досліджували у сво-
їх працях І. Абрамюк, Е. Афонін, Р. Войтович, 
Л. Гонюкова, В. Дорох, І. Каспрук, О. Софій, 
І. Тимечко, О. Черній тощо. Європейським цен-
тром некомерційного права підготовлено огляд 
стандартів та практик щодо участі громадськос-
ті в процесі прийняття рішень у країнах-членах 
Ради Європи [1]. Водночас потребує уваги зару-
біжна практика використання нових форм залу-
чення громадян, зокрема таких як громадські 
асамблеї.

Метою статті є вивчення зарубіжного до- 
свіду використання інструменту громадських 
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асамблей для залучення громадян до процесу 
ухвалення рішень.

Виклад основного матеріалу. Згідно з дани-
ми Організації економічного співробітництва 
та розвитку, отриманими внаслідок досліджен-
ня репрезентативних деліберативних процесів 
у різних країнах, громадські асамблеї утворю-
ються на місцевому, регіональному та націо-
нальному рівнях, складаються в середньому 
з 90 учасників, які виконують роботу впродовж 
11 місяців, використовують різні методи громад-
ської участі (опитування, громадські консульта-
ції, круглі столи), виробляють детальні колектив-
ні рекомендації для органів влади [2, с. 35−37]. 

Структура громадської асамблеї складаєть-
ся з наступних елементів:

− громадяни, які обираються довільно, шля-
хом жеребкування;

− координаційна група, яка здійснює керів-
ництво асамблеєю. Координатори відповідаль-
ні за процес довільного обрання та запрошення 
експертів, зацікавлених сторін та фасилітато-
рів. Головною рисою координаторів є їх неупе-
редженість та незалежність від тих, хто фінан-
сує процес; 

− консультативна рада, яка розробляє клю-
чові критерії відбору осіб до панелі експертів/
зацікавлених сторін. До складу консультативної 
ради можуть входити вчені і практики специфіч-
ної сфери інтересів; 

− панель експертів / зацікавлених осіб, яких 
запрошує координаційна група задля забезпе-
чення справедливого та широкого представлен-
ня думки на основі визначених консультативною 
радою критеріїв. Вони можуть надавати відповіді 
на конкретні запитання, заслуховувати певні гру-
пи чи окремих осіб, а також задавати запитан-
ня членам панелі. Внесок експертів може бути 
у формі особистої розмови, запису, у письмовій 
формі чи шляхом прямої трансляції; 

− команда фасилітаторів, яка призначається 
координаторами. Фасилітатори є присутніми на 
кожному засіданні асамблеї без права вислов-
лення власної думки. Їх команда повинна бути 
неупередженою та достатньо великою для 
забезпечення шанобливого середовища, де 
кожний може взяти участь в обговоренні; 

− наглядова група, до складу якої можуть вхо-
дити громадяни, представники уряду, правовлас-
ники (представники тих, чиї права під загрозою), 
технічні експерти з дорадчих процесів та інші 
зацікавлені сторони такі, як неурядові організації 
чи корпорації. Роль органу полягає у здійсненні 

моніторингу цілого процесу задля забезпечення 
його відповідності стандартам [3, с. 8−9]. 

Громадські асамблеї мають певні характер-
ні особливості. Члени асамблей обираються із 
широких верств населення; асамблеї продуку-
ють глибокі, виважені рекомендації; створення 
асамблей є чітко продуманим та професійно 
організованим задля забезпечення інтенсивної 
та змістовної участі усіх членів [4, с. 11]. 

Учасники громадських асамблей виконують 
роботу на наступних етапах: навчальному – 
отримання необхідної інформації від незалеж-
них експертів та різних стейкхолдерів; консуль-
таційному – заслуховування громадськості для 
збору інформації та думок громадян; делібера-
тивному – особисті зустрічі учасників у малих 
групах для обговорення, обмірковування та оці-
нювання результатів, які були отримані на попе-
редніх етапах; ухвалення кінцевих рекоменда-
цій [5, с. 21−22]. 

Громадські асамблеї припиняють діяльність 
після завершення виконання своєї проектно-о-
рієнтованої роботи. Канадський науковець Лері 
Петриквін пропонує створення громадських 
асамблей на постійній основі. На його думку, це 
породжуватиме постійний діалог між громадя-
нами та законодавцями, внесок членів асамблеї 
у процес вироблення політики віддзеркалюва-
тиме погляди суспільства, а зацікавлені групи 
осіб не зможуть лобіювати власні інтереси від 
імені «мовчазної більшості» [6, с. 79]. 

Життєздатність та успішність громадської 
асамблеї залежить від наявних ресурсів, чітко-
сті сформульованого запитання, попередньої 
ретельної підготовки та організації роботи. Чим 
правильніше розроблений та спланований про-
цес формування та діяльності асамблеї, тим 
вірогідніше, що кінцеві рекомендації будуть 
чіткими та практичними. Учасники повинні 
мати змогу представлення своїх рекомендацій 
виробникам рішень та здійснення моніторингу 
їх імплементації [4, c. 5−6]. 

Науковці зазначають, що громадські асамблеї 
сфокусовані не виключно на місцевих чи регіо-
нальних проектах, а на дослідженні проблемних 
питань, які хвилюють усе суспільство [5, с. 11]. Так 
перша широкомасштабна Громадська асамблея, 
яка була створена у 2004 році канадською про-
вінцією Британська Колумбія займалась питан-
ням удосконалення виборчої системи. Асамблея 
складалась із 160 громадян, які були довільно 
обрані у 79 виборчих округах. Для обговорення 
принципів та практики функціонування виборчих 



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

38

систем асамблеєю було утворено 12 дискусійних 
груп. Учасниками було сформульовано перелік 
цінностей, яких необхідно дотримуватись у робо-
ті, зокрема такі, як повага до людей та їхньої дум-
ки; відданість процесу; проста, чітка та лаконічна 
комунікація; позитивне відношення тощо. Для 
залучення громадськості до обговорення, було 
організовано 50 громадських слухань та надано 
можливість надсилання коментарів, які розміщу-
вались на веб-сайті асамблеї для громадського 
розгляду. Напрацьовану асамблеєю пропозицію 
щодо зміни виборчої системи було винесено на 
референдум [7, с. 9−13].

Слідуючи прикладу Британської Колумбії, 
створена у 2007 році в Онтаріо Громадська 
асамблея з питань виборчої реформи зібрала 
різноманітну групу простих громадян для здійс-
нення оцінки власної виборчої системи, прове-
дення порівняння її із системами в інших демо-
кратичних країнах та обрання кращої з них для 
провінції. Члени асамблеї пройшли комплексну 
навчальну програму. Упродовж 8-місячної роботи 
асамблеї відбувались широкі консультації з гро-
мадськістю, зокрема було проведено 41 громад-
ські збори. Асамблея стала яскравим прикла-
дом залучення громадян до процесу прийняття 
рішень. Кінцева пропозиція асамблеї щодо пере-
ходу до змішаної пропорційної виборчої системи 
була винесена на референдум [8, с. 2]. 

Не дивлячись на те, що ухвалені канадськи-
ми громадськими асамблеями рекомендації 
були винесені на референдум, вони не отрима-
ли достатньої підтримки громадян. Причинами 
такого результату були недостатньо приділений 
час роз’яснювальній кампанії серед населення, 
брак доступної для виборців інформації, склад-
ність та непопулярність запропонованої вибор-
чої системи [9, с. 41].

Упродовж останніх років створювались гро-
мадські асамблеї для пошуку відповідей на 
запитання у різних сферах публічної політики. 
Так у 2018 році в Англії було утворено Громад-
ську асамблею з питань соціального захисту. До 
складу асамблеї увійшли 47 довільно обраних 
громадян Англії. Упродовж двотижневого періо-
ду членами асамблеї було розроблено низку 
чітких та конкретних рекомендацій щодо фінан-
сування соціального захисту дорослого працю-
ючого населення та людей старшого віку. Реко-
мендації були взяті до уваги парламентськими 
комітетами із здоров’я і соціального захисту 
та житлового господарства, громад і місцевого 
самоврядування при дослідженні питання дов-

гострокового фінансування соціального захисту 
дорослого населення [10, с. 5].

У 2019 році в Данії було створено першу 
національну Громадську асамблею з питань 
клімату, де данська громадськість мала змогу 
висловити свою думку щодо планування наці-
ональної кліматичної політики. Асамблея скла-
далась з 99 осіб, відібраних на основі кількох 
простих критеріїв, таких як вік, географічне 
розташування, рівень освіти та доходів. Упро-
довж 2020–2021 років внаслідок консультацій 
з експертами, низки діалогів та дебатів чле-
нами асамблеї були розроблені рекомендації 
з питань запровадження кліматичної освіти, 
екологічного інвестування та податків, вироб-
ництва та утилізації біомаси, використання 
сільськогосподарських земель, використання 
екологічно безпечного транспорту, розташуван-
ня об’єктів з відновлювальної енергетики тощо. 
Перелік рекомендацій був наданий міністру 
з питань клімату, енергетики та комунальних 
послуг, а також відповідному профільному комі-
тету данського парламенту [11, c. 6].

Висновки. Долучення до деліберативних 
процесів широкого кола громадян, організація 
робочого середовища таким чином, щоб надати 
усім однакову можливість отримання усієї необ-
хідної інформації, донесення свого відчуття 
чи бачення, обміну аргументованими думками 
щодо вирішення актуального для суспільства 
питання чи проблеми, робить громадські асам-
блеї важливим інструментом деліберативної 
демократії. Активна участь громадян та враху-
вання їхніх думок у процесі вироблення рішень 
засвідчує демократичність взаємовідносин 
між владою та громадськістю. Перспективним 
напрямом подальших досліджень є практи-
ка використання інструментів деліберативної 
демократії в зарубіжних країнах.
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Kokhalyk Kh. M. Citizens’ Assemblies as a Tool for Engaging Citizens in Decision-Making 
in Foreign Countries

This article highlights the experience of using citizens’ assemblies as a tool for engaging citizens 
in decision-making in foreign countries. The article characterizes the citizen assembly structure, 
which involves the following elements: citizens, coordinating group, advisory board, expert/stake-
holder panel, facilitation team, oversight panel. Designed at local, regional, or national levels, citizen 
assemblies consist on average of ninety randomly selected participants who carry out their work 
within eleven months at the learning phase – getting all the necessary information from independent 
experts and various stakeholders; consultation phase – holding open hearings to gather information 
and opinions from the general public; deliberative – face-to-face meetings in small groups to discuss, 
assess, and ponder the results and arguments of the previous phases; decision-making – agree-
ing on the final recommendations. The article describes the design and activity of the first citizens’ 
assemblies on electoral reforms in British Columbia and in Ontario in Canada, which produced 
recommendations on how to improve the electoral system. The paper demonstrates the examples 
of designing and organizing the work of the citizens’ assembly on social care in England, whose 
members developed recommendations for funding adult social care for both working age and older 
people, as well as of the citizens’ assembly on climate issues in Denmark, whose participants pro-
vided input and recommendations on planning national climate policies. The paper concludes that 
engaging diverse public in deliberative processes, encouraging learning environment in such a way 
that everyone possesses equal opportunity of getting all the necessary information, exchanging his 
feelings, vision, thoughtful opinions on solving topical issues, makes citizens’ assemblies a crucial 
deliberative democracy tool. 

Key words: citizens’ assembly, the public, citizen participation, citizen engagement, deliberative 
process, decision-making.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ,  
СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ «САМОВРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ»
У статті міститься аналіз наукових підходів до визначення поняття, сутності  

та змісту «самоврядна організація». Автор досліджує особливості визначення поняття  
та тотожність й відмінність понять «саморегульована організація», «саморегулівна орга-
нізація» та «самоврядна організація», які наведені вітчизняними та закордонними науковця-
ми у своїх працях.

Дослідження сутності та змісту самоврядних організацій у сучасній науці з публічного 
управління та адміністрування знаходиться тільки на початковому етапі та визначена 
необхідність подальшого дослідження даного питання, що спровоковано сучасною тенден-
цією. Вона полягає у розвитку демократичних процесів, які притаманні більшості розвине-
них держав світу. 

Автором визначено, що термін «саморегульована організація» не достатньо широко 
представляє сутність цього визначення, так як визначення «саморегулювання» відобра-
жає більш, як упорядкування та вид функціонування певних об’єктів економічної діяльності,  
в свою чергу, як «самоврядування» є відображенням суспільного життя громадськості.

У свою чергу, автор статті визначає, що термін «саморегулівна організація» не є дореч-
ним з морфологічної точки зору та унеможливлює висвітлення змісту даного поняття.

Особлива увага у статті присвячена аналізу визначення даних понять у законодавчих 
актах, як вітчизняного, так й міжнародного рівня. 

Провівши аналіз останніх публікацій вітчизняних та закордонних вчених, автором робо-
ти було визначено, що терміни «саморегульована організація» й «саморегулівна організа-
ція» та зміст цих понять слід включити до визначення «самоврядна організація, що най-
більш доречно відображає зміст та сутність поняття.

Автор визначає поняття «самоврядна організація»: як недержавні інституції, які ство-
рені з метою задоволення суспільних інтересів та потреб, організації громадськості,  
що сприяють розвитку одного чи декілька видів діяльності суспільства. 

Стаття закінчується визначенням подальших перспектив для розгляду характеристик 
самоврядних організацій, їх функцій, форм та механізмів діяльності і особливостей гарантій 
їх функціонування в системі публічної влади.

Ключові слова: самоврядна організація, саморегулююча організація, саморегулівна орга-
нізація, самоврядування, саморегулювання.
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Постановка проблеми. Питання визначення 
поняття «самоврядна організація» у науковому 
просторі публічного управління набуває надзви-
чайної актуальності, адже, виходячи з того, що 
сьогодні на території України, завдяки демокра-
тизації суспільства, притаманний високий рівень 
залучення самоврядних організацій в публіч-
ні процеси. Саме ці процеси дають поштовх 
у визначенні функцій, принципів та механізмів 
залученності таких організацій у суспільне життя 
громадськості. Для того, щоб надати подальших 
наукових розробок даному питанню, необхід-
но визначити, що є самоврядною організацією 

та що включає в себе дане поняття. Наразі в нау-
ковому, юридичному, публічному та ринковому 
просторі є поняття: саморегульовані організації, 
саморегулівні організації та самоврядні організа-
ції, де останні найменше визначені та описані. 
У сукупності ці фактори слугують підтверджен-
ням обраної теми даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженню проблематики понят-
тя, сутності та змісту самоврядних, само-
регулюючих та саморегулівних організацій 
присвячено досить невелику кількість науко-
вих праць, зокрема, це питання розглядалось 
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у роботах Г.О. Аболотіна, Ю.Є. Атаманової, 
А.В. Басової, О.А. Беляневича, Є.М. Білоусо-
ва, Є.П. Бондаренко, Ж.В. Гарбар, В.А. Гвоздій, 
О.О. Герасимова, О.М. Гончаренко, І.Г. Журино-
ї, Ю.В. Єльнікової, А.В. Матвійчука, О.В. Мед-
ведчука, С.В. Науменко, О.М. Непомнящого, 
Є.А. Павлодського, М.М. Слюсаревського, 
Ю.О. Суркової, О.А. Ястребова та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Слід зазначити, що 
поняття «самоврядна організація» не є знач-
но дослідженим науковою спільнотою. Значна 
кількість наукових праць присвячена неуря-
довим громадським організаціям, громадян-
ському суспільству, державно-приватним 
партнерством, коли питання визначеності 
та формування поняття «самоврядна організа-
ція» залишається осторонь наукових та суспіль-
них процесів.

Стикаючись у науковій літературі з питання-
ми, пов’язаними з сутністю та функціонуванням 
самоврядних організацій можна зазначити, що 
наукова спільнота ототожнює поняття «само-
регульована організація», «самоврядна орга-
нізація» та «саморегулівна організація». Задля 
визначення поняття «самоврядна організація», 
в першу чергу, слід дослідити та визначити, 
що відображає поняття «самоврядування» 
та «саморегулювання» науковою спільнотою.

Мета статті полягає в тому, щоб визначити 
особливості наукових підходів до визначення 
поняття, сутності та змісту «саморегульова-
на організація», «саморегулівна організація» 
та «самоврядна організація» та виокремити 
визначення поняття «самоврядна організація».

Виклад основного матеріалу. На думку 
Матвійчука А.В. самоврядування – це самостій-
не ініціативне регулювання суб’єктами певного 
виду діяльності, правил надання послуг, їхнього 
змісту і якості, а також дисциплінарної відпові-
дальності суб’єктів за їхнє порушення [7]. В цьо-
му контексті поняття «самоврядування» є уні-
версальним та його застосування притаманно 
до будь-якої суспільної діяльності громадськос-
ті та будь-якого рівня.

У свою чергу, О.В. Медведчук визначає 
самоврядування, як спосіб регулювання при 
мінімальному державному втручанні, коли 
учасники групи з організованою правовою стра-
тегією визначають правила реалізації певної 
діяльності, контролюють дотримання цих пра-
вил та використовують певні методи впливу на 
порушників [8]. 

Згідно політологічного словника, самовряду-
вання – це право територіальної громади само-
стійно вирішувати питання місцевого значення, 
що реалізується безпосередньо або через органи 
місцевого самоврядування – ради, органи самоо-
рганізації населення, територіальні збори [10].

Тобто, самоврядування визначається з юри-
дичної точки зору – як право введення певної 
діяльності, спрямованої на суспільство, з соці-
альної точки зору – як процес регулювання пев-
ної діяльності. 

Більшість науковців, на відміну від самовря-
дування, розглядають саморегулювання більш 
економічним та господарським процесом, ніж 
частиною публічного управління.

О.М. Непомнящий визначає, що саморегулю-
вання – це самостійне реагування об’єкта управ-
ління на зовнішні події (збурення), які порушують 
його нормальне функціонування. Саморегулю-
вання досягається за допомогою зворотного 
зв’язку і здійснюється у формі самоналашту-
вання та самоорганізації [9]. Слід зазначити, що 
науковець розглядає саморегулювання, як про-
цес діяльності певного індивида, а не публічної, 
суспільної чи соціальної системи вцілому.

Так, наукові праці Беляневич О.А. свідчать, 
що саморегулювання діяльності – це впорядку-
вання домовленостей (угод) суб’єктів господа-
рювання незалежно від рівня саморегулювання 
первинного (укладення господарського догово-
ру) та вторинного (домовленість учасників само-
регулювання про створення саморегулюючих 
організацій та в межах певних домовленостей 
управління діяльністю у конкретній галузі) [4].

Ж.В. Гарбар у своєму визначенні відобра-
жає зв’язок між економічним видом діяльності 
та некомерційними неурядовими організація-
ми, визначаючи юридичний статус такої орга-
нізації, він зазначає, що саморегулювання – це 
виконання функцій регулювання діяльності 
представників певної професії чи галузі вироб-
ництва самими учасниками відповідного ринку, 
об’єднаними в некомерційну неурядову органі-
зацію зі статусом юридичної особи [5].

Проведений аналіз показує, що ототожню-
вати поняття «саморегулювання» та «само-
врядування» не є доречним, так як до понять 
притаманна різна галузь застосування. Тер-
мін «саморегулювання» відображає більш, як 
упорядкування та вид функціонування певних 
об’єктів економічної діяльності, в свою чергу, як 
«самоврядування» є відображенням суспільно-
го життя громадськості.
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Визначивши поняття «самоврядування» 
та «саморегулювання» слід проаналізувати 
визначення понять «самоврядна організація», 
«саморегулююча організація» та «саморегулів-
на організація», які ототожнюються вітчизняни-
ми та закордонними науковими вченими.

В.А. Гвоздій, з юридичної точки зору, визна-
чає самоврядну організацію, як інститут публіч-
ного права, створений на підставі закону, який 
виконує низку суспільно значущих функцій, 
пов’язаних з реалізацією публічного інтересу, 
у певній професійній сфері [6]. 

Відображення самоврядної організації в про-
цесі державно-суспільного партнерства відо-
бражає Ю.О. Суркова. На її думку, самоврядна 
організація це – представник інтересів своїх 
членів перед державою, а з іншого – кваліфі-
кований агент державно-громадських інтересів 
у середовищі професійних учасників, відбува-
ється процес узгодження інтересів усіх суб’єктів 
ринку з інтересами держави [11].

На думку А.В. Матвійчука самоврядна органі-
зація – це елемент громадянського суспільства, 
який повинен мати конструктивну взаємодію 
з державою з питань регулювання відповідної 
діяльності та має недержавний характер [7].

У проекті Закону України «Про фахові само-
регулівні і самоврядні об’єднання» від 10 верес-
ня 2009 року за № 4841-1 зазначено, що фахове 
саморегулівне і самоврядне об’єднання (надалі – 
фахове об’єднання) – це вид громадського об’єд-
нання, що створюється шляхом самоорганізації 
фізичних та/або юридичних осіб з метою реалізації 
суспільних інтересів, впровадження засад само-
регулювання та/або професійного самовряду-
вання у визначеній професії, сфері діяльності чи 
галузі відповідно до статуту об’єднання [3]. Тоб-
то, у цьому чітко визначається тотожність понять 
«саморегульована організація» та «самоврядна 
організація». Аналогічна тотожність вбачається 
й у наукових працях науковців.

Так, О.М. Гончаренко, Є.П. Бондаренко, 
С.В. Науменкова, Ю.В. Єльнікова, Н.Ю. Філато-
ва мають аналогічну позицію, щодо визначення 
поняття «саморегульована організація» з ринко-
вої точки зору. На думку автора статті, найбільш 
наповним визначенням є думка Н.Ю. Філато-
вої, яка дає таке визначення саморегулівної 
організації, як непідприємницьке товариство, 
засноване на засадах членства суб’єктів про-
фесійної та/або підприємницької діяльності, 
яке створюється з метою задоволення індивіду-
альних і суспільних інтересів шляхом уповнова-

ження такої організації на виконання функцій із 
розробки і прийняття правил, норм і стандартів 
діяльності для членів організації, здійснення 
контролю за дотриманням членами організації 
розроблених нею правил (та/або вимог чинно-
го у відповідній галузі законодавства), притяг-
нення до відповідальності членів організації, які 
припустилися певних порушень, а також здійс-
нення інших функцій, спрямованих на одночас-
не задоволення інтересів її членів і захист інте-
ресів широкого кола споживачів їхніх товарів 
(робіт або послуг) [12].

Перехідною є думка, яка включає ринко-
ві та суспільно-публічні ознаки у визначенні 
саморегульованих організацій Ж.В. Гарбар. На 
її думку, саморегулівні організації – це непід-
приємницькі товариства, засновані на засадах 
членства суб’єктів певного виду підприємниць-
кої або професійної діяльності, які в установ-
леному порядку набули відповідного статусу, 
виконують передбачені законодавством пов-
новаження по регулюванню діяльності своїх 
учасників (визначають правила і стандарти 
підприємницької чи професійної діяльності, 
обов’язкові для виконання всіма членами таких 
організацій, та контролюють їх виконання; 
передбачають механізм відшкодування збитків, 
завданих споживачам унаслідок виробництва 
членами саморегулівних організацій товарів, 
виконання робіт (послуг) неналежної якості 
тощо), та можуть реалізовувати делеговані дер-
жавно-владні повноваження (здійснювати кон-
троль (нагляд) за діяльністю суб’єктів підприєм-
ницької чи професійної діяльності; проводити 
професійну атестацію, ліцензування; встанов-
лювати нормативні вимоги до певного виду під-
приємницької чи професійної діяльності) [5]. 

Тотожні до визначення «самоврядні органі-
зації» є думка Немомнящого О.М., який зазна-
чає, що саморегулівні організації в Україні діють 
як громадські об’єднання, створені на засадах 
професійної належності до однієї професії чи 
виду діяльності. Надання громадському об’єд-
нанню статусу саморегулівної організації відбу-
вається на підставі рішення спеціально уповно-
важеного органу державної влади у відповідній 
сфері у разі його відповідності установленим 
вимогам [9].

З юридичної точки зору, російський вчений, 
О.А. Ястребов розглядав можливе визначен-
ня саморегульованих організацій як публічних 
суб’єктів права, оскільки вони, на його думку, 
наділені деякими публічними повноваженнями 
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в результаті аутсорсингу, тобто механізму виве-
дення певної діяльності поза сфери повнова-
жень виконавчої влади через контракти з сто-
ронніми виконавцями на конкурсній основі [14].

У закордонній літературі визначення понять 
«самоврядна організаія» (Self-government 
Organizations) та «саморегульована організа-
ція» (Self-regulatory Organizations) також ото-
тожнюється.

С.М. Еш зазначає, що саморегульована орга-
нізація – це недержавний інститут – регулятор 
фінансового ринку, що створюється як добро-
вільне неприбуткове об’єднання професійних 
учасників ринку, яке має на меті захист інтересів 
своїх членів [13].

На думку Перета де Марзо, саморегульована 
організація – це неурядова організація, регулю-
ючі органи якої можуть вийти замість державно-
го регулювання. Саморегульована організація 
здійснює певний рівень повноважень у галузі, 
він має право створювати та застосовувати 
нормативні стандарти у галузі [15]. 

Тобто у закордонних працях також помітна 
розбіжність у визначенні понять «саморегульова-
на організація», одні вчені розглядають саморе-
гульовану організацію, як елементи фінансового 
ринку, інші – як елемент публічного управління.

В законодавстві України немає чітко визна-
ченого поняття «самоврядна організація». Єди-
ним документом, яким було визначено понят-
тя «саморегулююча організація» є Модельний 
Закон «Про саморегулюючі організації», який 
був прийнятий на двадцять дев’ятому пленар-
ному засіданні Міжпарламенської Асамблеї 
країн-учасників СНГ (Постанова № 29-7 від 
31 жовтня 2007 року). 

Висновки. Даний аналіз визначення поняття 
«самоврядна організація» та тотожних до нього 
понять дає власне визначення автором статті 
поняття «самоврядна організація» та визначе-
но основні ознаки:

– самоврядні організації характеризуються 
прийняттям самостійних рішень відповідними 
суб’єктами, заснованих на їх потребах, інтере-
сах, волі, а також принципах права;

– ґрунтуються на неможливості протиріччя 
з положеннями чинного законодавства вільного 
розсуду суб’єктів саморегулювання;

– спрямовані на врегулювання суспільних 
відносин, що належать до сфери державного 
регулювання;

– відрізняються легітимністю і рівноправ-
ним становищем суб’єктів, які самостійні, ініціа-

тивні, мають автономію власної волі і здатність 
нести самостійну відповідальність;

– характеризуються відсутністю втручання 
з боку держави;

– долучаються до суспільно-державних від-
носин, задля розвитку певної галузі.

На думку автора, самоврядні організації – 
це недержавні інституції, які створені з метою 
задоволення суспільних інтересів та потреб, 
організації громадськості, що сприяють розвитку 
одного чи декілька видів діяльності суспільства. 
Також постає питання, щодо запровадження 
профільного закону України «Про самоврядні 
організації», який би включав функції, принци-
пи, механізми залученості до публічних процесів 
та урегульовував діяльність таких організацій.

Перспективи подальших наукових розро-
бок має охоплювати визначення характерис-
тик самоврядних організацій, їх функцій, форм 
та механізмів діяльності і особливостей гаран-
тій їх функціонування в системі публічної влади.
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Kuzmych A. V. Scientific approaches to the definition of the concept, essence and contents 
«Self-governmental organization»

The article contains an analysis of scientific approaches to defining the concept, essence and con-
tent of "self-governing organization". The author explores the features of the definition and the identity 
and differences between the concepts of "self-regulatory organization", "self-regulatory organization" 
and "self-governing organization", which are given by domestic and foreign scholars in their works.

The study of the nature and content of self-governing organizations in the modern science  
of public administration is only at an early stage and identified the need for further study of this issue, 
which is provoked by modern trends. It consists in the development of democratic processes, which 
are inherent in most developed countries.

The author finds that the term "self-regulatory organization" does not broadly represent the 
essence of this definition, as the definition of "self-regulation" reflects more than the ordering and 
functioning of certain objects of economic activity, in turn, as "self-government" is a reflection  
of public life the public.

In turn, the author of the article determines that the term "self-regulatory organization" is not 
appropriate from a morphological point of view and makes it impossible to cover the meaning of this 
concept.

The article pays special attention to the analysis of the definition of these concepts in legislative 
acts, both domestic and international.

After analyzing the latest publications of domestic and foreign scholars, the author determined 
that the terms "self-regulatory organization" and "self-regulatory organization" and the content  
of these concepts should be included in the definition of "self-governing organization".

The author defines the concept of "self-governing organization": as non-governmental institutions 
that are created to meet public interests and needs, public organizations that promote the develop-
ment of one or more activities of society.

The article ends with the definition of further prospects for consideration of the characteristics  
of self-governing organizations, their functions, forms and mechanisms of activity and features  
of guarantees of their functioning in the system of public power.

Key words: self-governing organization, self-regulating organization, organization, self-govern-
ment, self-regulation.
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
З ГРОМАДСЬКІСТЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
У науковій статті обґрунтовано необхідність утвердження розвитку інститутів гро-

мадянського суспільства в Україні як засобів побудови комунікації між суспільством та дер-
жавою. У ході дослідження було сформовано думку про те, що сьогодні Україна як демо-
кратична та правова держава потребує активізації взаємодії органів влади з організаціями 
громадянського суспільства, українською громадськістю в цілому. Необхідно констатува-
ти, що в нашій державі сьогодні створено передумови побудови ефективної системи вза-
ємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інституцій громад-
ськості. Реалізація публічного (державного) управління є неможливою без чіткої консолідації 
суспільства навколо спільних цілей, пропагованих населенням, а також високого рівня під-
тримки з боку інститутів громадянського суспільства. Взаємодія органів публічної влади 
та громадськості також слугує перспективою процесів інтеграції та набуття членства 
України в Європейському Союзі. 

У даній статті узагальнено теоретико-правові засади взаємодії органів влади та громад-
ськості при формуванні та реалізації державної політики, а також виокремлено основні форми, 
методи такої взаємодії. Особливу увагу приділено дослідженню сутності громадської ради як 
консультативно-дорадчого колегіального органу, спрямованого на забезпечення участі грома-
дян у формуванні та реалізації державної політики. Свого повного розвитку правова держава 
досягає при високому рівні правосвідомості в суспільстві та при сильно розвиненому в ньому 
почутті відповідальності. Громадська рада як консультативно-дорадчій орган не тільки спря-
мовує державну політику у напрямку демократичності, але й інформує громадськість про стан 
власної діяльності, здійснює громадський контроль за відповідністю рішень органів виконавчої 
влади курсу дотримання прав людини та громадянина, утвердженого у державі. 

У демократичному суспільстві мають існувати механізми громадського контролю за 
діяльністю влади. Ефективність таких механізмів визначається передусім рівнем відкрито-
сті та прозорості влади завдяки інформуванню громадськості про діяльність органів дер-
жавної влади. Прозорість влади є однією з основних засад функціонування правової держави,  
в якій забезпечується участь громадськості у формуванні та здійсненні державної політики. 
У даній науковій роботі здійснено порівняльний аналіз двох способів виборів: установчих зборів 
Громадської ради та рейтингового інтернет-голосування (електронного голосування). У ході 
дослідження було не тільки виокремлено недоліки установних зборів як способу формування 
складу Громадської ради, але й виділено позитивні сторони електронного голосування, що на 
сучасному етапі розвитку українського суспільства сприяє дотриманню принципів демокра-
тичного суспільства: відкритості, прозорості процесу виборів, легітимації процесу створен-
ня Громадської ради як інструменту взаємодії між органами публічної влади та громадськістю. 

Ключові слова: органи державної влади, громадянське суспільство, електронне голосу-
вання, консультації з громадськістю, державна політика.

© Кучер В. А., Машовець О. А., 2022



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

46

Постановка проблеми. Питання оптиміза-
ції процесів взаємодії органів державної влади 
та громадськості постає найбільш розповсюд- 
женою темою обговорень та дискусій. Чинне 
законодавство нашої країни утверджує право 
суспільства брати участь у розв’язанні питань 
державної політики та формуванні державних 
інституцій. Громадянське суспільство є основою 
утвердження принципу демократії, що є провід-
ною засадою сучасної правової держави. Варто 
зазначити, що становленню публічного управ-
ління як однієї з основних форм управління 
державотворчими процесами в Україні передує 
потреба підвищення ефективності здійснен-
ня державної політики. Реалізація публічного 
управління є неможливою без чіткої консоліда-
ції суспільства навколо спільних цілей, високого 
рівня підтримки збоку інститутів громадянського 
суспільства [1, с. 44]. Проблема відсутності чіткої 
методики встановлення ефективного конструк-
тивного діалогу між органами державної влади 
та громадськістю актуалізує питання створен-
ня моделі їхньої взаємодії. Таким чином, у ході 
дослідження взаємодії громадян та державних 
інституцій варто приділити увагу зокрема питан-
ню дотримання основоположних принципів 
утвердження громадянського суспільства: закон-
ності, прозорості, доступності, а також рівності 
перед законом [2, с. 32]. Важливо наголосити на 
тому, що питання формування ефективної вза-
ємодії між громадськістю та органами публічно 
влади передує «авторитарності» влади та обме-
женню основоположних прав людини та грома-
дянина, які за статтею 3 Конституції України сьо-
годні є найвищою соціальною цінністю [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Варто зазначити, що сьогодні існує потужна 
теоретично-методологічна база дослідженні 
форм, способів та інструментів взаємодії гро-
мадськості з органами державної влади. Зокре-
ма дослідженню питанню взаємодії органів 
державної влади та громадськості у контексті 
публічного управління та адміністрування при-
свячують свої наукові праці такі вітчизняні вче-
ні, як В. Авер’янов, М. Баймуратов, В. Корольок, 
В. Бакуменко, В. Малиновський, Н. Нижник, 
Є. Тихомирова, а також О. Яновський. Особли-
ву увагу теоретичному розгляду форм, спосо-
бів та засобів зв’язків громадськості та органів 
публічної влади приділили такі дослідники, як 
Г. Алмонд, В. Бортніков, С. Верба, П. Возняк, 
Н. Дембіцька, Я. Жаліло, Г. Зеленько, М. Кар-
мазіна, Б. Кістяківський та інші. 

Мета статті. Головною метою цієї стат-
ті є концептуальний огляд основних форм 
і процесів взаємодії громадськості та орга-
нів державної влади у контексті підвищення 
ефективності публічного управління, а також 
вироблення власних рекомендацій та про-
позицій щодо підвищення рівня консолідації 
між інститутами громадянського суспільства 
та державою. Задля формулювання пропозицій 
щодо перспективних шляхів оптимізації взаємо-
дії між українською громадськістю та державою 
за мету також ставиться системний аналіз різ-
них за своєю сутністю способів обрання складу 
консультативно-дорадчих колегіальних органів 
населення (громадських рад): через установчі 
збори та шляхом інтернет-голосування. 

Виклад основного матеріалу. Система 
відносин владних структур, органів державно-
го управління і громадської думки є одним із 
найважливіших показників суспільного розвит-
ку та демократії. У нашій державі на законо-
давчому рівні затверджена можливість громад-
ськості брати участь у формуванні та реалізації 
державної політики. Зокрема Постановою Кабі-
нету Міністрів України № 996 від 3 листопада 
2010 року «Про забезпечення участі громад-
ськості у формуванні та реалізації державної 
політики» затверджено «Порядок проведення 
консультацій з громадскістю з питань форму-
вання та реалізації державної політики», згід-
но з яким виконавчий орган державної влади 
щорічно затверджує орієнтовний план прове-
дення консультацій з громадськістю. Консуль-
тації з громадськістю проводяться з питань, що 
стосуються суспільно-економічного розвитку 
держави, реалізації та захисту прав і свобод 
громадян, задоволення їх політичних, економіч-
них, соціальних, культурних та інших інтересів 
[4]. Виконавчі органи державної влади щоріч-
но затверджують орієнтовні плани проведення 
консультацій з громадськістю. Даний документ 
не тільки утверджує провідне становище гро-
мадськості та громадської думки у ході розвит-
ку публічного управління та адміністрування, 
але й сприяє підвищенню ймовірності успіш-
ної імплементації державних реформ шляхом 
заохочення громадян до вільної участі у процесі 
формування та реалізації державної політики. 

Необхідно також наголосити на важливості 
встановлення зв’язків між громадськістю та дер-
жавними органами влади у контексті сприяння 
дотриманню та реалізації європейських стан-
дартів. Ефективна взаємодія передусім держави 
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та громадянського суспільства є однією з євро-
пейських цінностей та слугує перспективою 
для прискорення входження нашої держави 
до Європейського Союзу. Зокрема вітчизня-
на дослідниця О. Мороз зауважує, що однією 
з вимог до України як до держави, яка висло-
вила бажання стати членом Європейського 
Союзу, є створення усіх умов для становлення 
середовища функціонування інститутів грома-
дянського суспільства [5, с. 45].

Вирішення проблеми встановлення дієвих 
зв’язків між державною владою та її інститу-
ціями з громадськістю сприятиме становлен-
ню та розвитку громадянського суспільства. 
Важливо пам’ятати, що відсутність основопо-
ложних інститутів громадянського суспільства 
впливає на ліквідацію комунікації між населен-
ням та державою, що призводить до зміни цін-
нісних орієнтирів та народних настроїв [6, с. 90]. 
Сьогодні основними способами встановлення 
діалогу між органами державної влади та гро-
мадськістю є: 

– проведення консультацій громадян та їх 
об’єднань (конференції, дебати, зібрання тощо), 
а також численних просвітницьких заходів (семі-
нари, фестивалі, конкурси тощо); 

– створення інститутів громадянського суспіль-
ства (громадських об’єднань, релігійних організа-
цій, профспілок, численних органів самоорганіза-
ції населення), формування необхідних умов для 
їх створення та доступу громадян до них [7, с. 47];

– забезпечення оперативного захисту прав 
та свобод громадян шляхом підтримки та ство-
рення необхідних умов для функціонування іні-
ціатив громадськості (електронні петиції, голо-
сування) [8, с. 221];

– створення Громадської ради та інших коле-
гіальних органів консультативного характеру 
задля здійснення громадського контролю за 
діяльністю органів виконавчої влади, а також 
забезпечення участі громадян у формуванні 
державної політики [9; 10];

– оновлення соціологічної бази різноманіт-
них досліджень з метою формування розумін-
ня громадської думки (соціологічні опитування, 
тести тощо) [11, с. 112]. 

Особливої уваги потребує створення гро-
мадської ради як інструменту взаємодії та кому-
нікації гілок влади із суспільством. Відповідно 
до чинного законодавства України Громадська 
рада є тимчасовим консультативно-дорадчим 
органом, утвореним для сприяння участі гро-
мадськості у формуванні та реалізації держав-

ної, регіональної політики [12]. Громадська рада 
є одним із інструментів комунікації між органа-
ми державної влади та громадськістю у процесі 
публічного управління. Вона як консультатив-
но-дорадчий орган не тільки сприяє відповід-
ності державної політики потребам суспільства, 
але й інформує громадськість про стан власної 
діяльності. 

Питання оптимізації взаємодії органів дер-
жавної влади та громадськості також стосуєть-
ся питання здійснення доступних виборів. У ході 
формування персонального складу Громад-
ської ради мають місце декілька способів голо-
сування: установчі збори та рейтингове інтер-
нет-голосування. Так, 26 серпня 2021 року було 
проведено установчі збори для формування 
складу Громадської ради при Міністерстві соці-
альної політики України, на прикладі яких мож-
на спостерігати ймовірну проблему дотримання 
принципів доступності (голосування на уста-
новчих зборах здійснюється виключно самими 
кандидатами із списків допущених до конкур-
су представників громадських організацій без 
залучення широкого кола спільнот і громадян) 
та прозорості [13] (голосування відбувається 
шляхом письмового заповнення бюлетенів, під-
рахунок голосів здійснюється лічильною комі-
сією, сформованою із самих же кандидатів, 
процес підрахунку не достатньо регламентова-
ний та допускає можливості маніпуляцій), без-
печності (бланки бюлетенів не мають захисних 
засобів, ідентифікаційних позначок, адже їхня 
форма затверджується рішенням ініціативної 
групи осіб, а не нормативно-правовими актами). 
В процесі голосування при обранні складу Гро-
мадської ради при Міністерстві соціальної полі-
тики України прийняло участь лише 51 особа, 
що обумовлено самим механізмом установчих 
зборів, який значно обмежує можливості вільно-
го долучення громадян до процесу голосування 
та окреслює визначене та обмежене коло осіб, 
які мають можливість здійснити волевиявлен-
ня. Окрім того, важливо наголосити на тому, що 
у ході проведення установчих зборів наявність 
незалежних спостерігачів за процесом голосу-
вання не передбачено, отже контроль за дотри-
манням законності та запобіганню фальсіфіка-
цій бюлетнів відсутній.

Інша справа виникає у ході рейтингового 
інтернет-голосування, яке сприяє залученню 
та участі у процесі обрання складу Громадської 
ради більш чисельної кількості виборців, забез-
печує доступність виборів для кожного грома-
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика двох способів виборів:  

установчі збори та електронне голосування
Установчі збори громадської ради Електронне голосування

 – голосування здійснюється виключно самими канди-
датами із списків допущених до конкурсу представників 
громадських організацій без залучення широкого кола 
спільнот і громадян

 – чисельність виборців обмежена лише чисельністю 
громадян України

 – право голосу мають лише ті учасники, які були 
внесені до Списку кандидатів до складу Громадської 
думки та які зареєструвалися у встановленому поряд-
ку (отримали картку для голосування і бюлетень для 
голосування)

 – право голосу має будь-який громадянин,  
що проживає на території України

 – голосування відбувається шляхом письмового  
заповнення бюлетеня

 – голосування за допомогою електронного виборчого 
бюлетеня

 – підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією, 
сформованою із самих же кандидатів

 – підрахунок виборчих бюлетенів в електронному 
вигляді на основі публічного цифрового протоколу,  
що прилюднюється на інформаційному ресурсі 
в мережі інтернет

 – процес підрахунку результатів не достатньо регла-
ментований та допускає можливості маніпуляцій

 – підрахунок результатів може бути перевірений будь-
якою особою або організацією на підставі публічних 
цифрових даних

 – бланки бюлетенів не мають захисних засобів, іденти-
фікаційних позначок, адже їхня форма затверджується 
рішенням ініціативної групи осіб, а не нормативно- 
правовими актами

 – електронні бланки голосування захищені за  
допомогою технічних засобів та мають цифрову  
ідентифікацію

 – обмеження можливості вільного долучення громадян 
до процесу голосування та окреслення визначеного 
та обмеженого кола осіб, які мають можливість здійсни-
ти волевиявлення

 – необмежена участь громадян, добровільне  
долучення, вільна можливість волевиявлення

 – наявність незалежних спостерігачів за процесом 
голосування не передбачено

 – максимально публічний та прозорий процес голосу-
вання, що розширює коло незалежних спостерігачів

 – контроль за дотриманням законності та запобіганню 
фальсифікацій бюлетенів відсутній

 – контроль за дотриманням законності та прозорості 
здійснюється всіма учасниками процесу, фальсифіка-
ція бюлетнів мінімальна, існують механізми технічної 
перевірки та аналізу загроз фальсифікацій

дянина, прозорість через цифрові інтерактивні 
протоколи голосування, дає можливість запобіг-
ти фальсіфікаціям через відсутність паперових 
носіїв, технічні та аналітичні засоби перевірки 
на стороннє втручання у процес голосування, а 
отже, й сприяє легітимації переможців, на відмі-
ну від процедури обрання через установчі збо-
ри Громадської ради. Зокрема, у електронному 
онлайн-голосуванні за кандидатів до Громад-
ської ради при Міністерстві у справах ветера-
нів України, які відбувалися з 9 по 12 березня 
2021 року, прийняло участь 18 239 виборців. 
Чисельність учасників цього онлайн голосуван-
ня в 356 разів перебільшила чисельність осіб, 
що мали змогу голосувати на установчих збо-
рах Громадської ради при Міністерстві соціаль-
ної політики України. 

17 червня 2020 року Національним агент-
ством з питань запобігання корупції було 
проведено аналіз результатів рейтингового 
інтернет-голосування для обрання членів Гро-

мадської ради при агентстві, який показав, що 
несанкціонованих втручань до процесу голо-
сування не було встановлено, що наводить на 
думку про відсутність фальсифікації голосів 
та забезпеченість принципу прозорості та від-
критості [14]. Така прозора статистика поясню-
ється потужною системою контролю за дотри-
манням вимог до кандидатів до персонального 
складу Громадської ради та можливостями тех-
нічного контролю прозорості процесу голосу-
вання. Так, перед проведенням рейтингового 
інтернет-голосування необхідні документи про 
кандидатів від громадськості надсилають до 
конкурсної комісії для підготовки проведен-
ня конкурсу з формування складу відповідної 
громадської ради, яка слідкує за дотриманням 
порядку реєстрації, запобіганням конфлікту 
інтересів, вмотивованістю кандидата стати 
членом громадської ради тощо [15]. Інформа-
ція про кандидатів публікується на офіційних 
ресурсах органів державної влади заздалегідь 

Джерело: авторська розробка.
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перед початком електронного голосування, 
що дає змогу вільного ознайомлення із такою 
інформацію та допомагає виборцям прийняти 
самостійне неупереджене рішення. Згідно Ана-
лізу результатів рейтингового інтернет-голосу-
вання для обрання членів Громадської ради 
при Національному агентстві з питань запобі-
гання корупції, погоджений Головою Національ-
ного агентства з питань запобігання корупції 
17 червня 2020 року [14], своє виявлення при 
голосування змогли здійснити 5 790 користува-
чів. Порівняльна характеристика двох способів 
виборів: установчі збори та електронне голосу-
вання відображена в Таблиці 1.

Висновки та пропозиції. Отже, комуні-
кація та її оптимізація взаємодії між органа-
ми публічної влади та громадськістю набуває 
дедалі більшого значення у контексті сутніс-
них змін та встановлення державних орієнти-
рів, спрямованих на євроінтеграцію. Питання 
підвищення ефективності публічного управ-
ління тісно пов’язано у першу чергу з консо-
лідацією влади з інститутами громадянсько-
го суспільства: громадськими об’єднаннями, 
благодійними організаціями, органами само-
організації населення тощо. Важливе місце 
у цьому контексті посідають громадські ради, 
діяльність яких спрямована на забезпечення 
участі суспільства у формуванні та реалізації 
державної політики. Зокрема варто зазначи-
ти про перспективність рейтингового інтер-
нет-голосування, яке проводиться з метою 
формування складу відповідної громадської 
ради при органі державної влади або місце-
вого самоврядування. Електронне голосу-
вання дає змогу залучити більшу кількість 
виборців, що сприяє дотриманню принци-
пу відкритості та прозорості виборів, а також 
легітимації як персонально обраних осіб, так 
і в цілому певного громадського органу як од- 
нієї з форм участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики. Таким чином, 
перспективним на сучасному етапі розвитку 
взаємозв’язків між громадськістю та органами 
державної влади є оптимізація процесу прове-
дення виборів кандидатів від громадскості до 
колегіальних консультативно-дорадчих фор-
мувань при органах виконавчої влади шляхом 
цифровізації й введення в активне впрова-
дження електронного голосування як основно-
го способу формування персонального складу 
громадських консультативно-дорадчих органів 
на прикладі громадських рад. 
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Kucher V. A., Mashovets O. A. Interaction of state authorities with public: theory and practice 
of public governance and administration

The scientific article substantiates the need to establish the development of civil society institu-
tions in Ukraine as a means of building communication between society and the state. In the course 
of the research, the opinion was formed that today Ukraine, as a democratic and legal state, needs 
to intensify the interaction of the authorities with civil society organizations, the Ukrainian public as a 
whole. It should be noted that in our country today the prerequisites for building an effective system of 
interaction between public authorities, local governments and public institutions. The implementation 
of public (state) governance is impossible without a clear consolidation of society around common 
goals promoted by the population, as well as a high level of support from civil society institutions. 
The interaction between public authorities and the public also serves as a prospect to increase the 
likelihood of Ukraine’s accession to the European Union.

This article summarizes the theoretical and legal principles of interaction between government 
and the public in the formation and implementation of public policy, as well as identifies the main 
forms and methods of such interaction. Particular attention is paid to the study of the essence of the 
public council as a consultative and advisory collegial body aimed at ensuring the participation of the 
Ukrainian population in the formation and implementation of public policy. The rule of law achieves 
its full development with a high level of legal awareness among the people and with a highly devel-
oped sense of responsibility. The Public Council not only directs the state policy towards democracy, 
but also informs the public about the state of its own activities, exercises public control over the 
observance by the executive authorities of the course of observance of human and civil rights estab-
lished in the state.

In a democratic society, there must be mechanisms for public control over government activities. 
The effectiveness of such mechanisms is determined primarily by the level of openness and trans-
parency of the government by informing the public about its activities. Transparency of power is one 
of the main principles of the rule of law, which ensures public participation in the formation and imple-
mentation of public policy. In this scientific work, the comparative analysis of two ways of elections 
is carried out: constituent meeting of Public council and rating Internet voting (electronic voting). The 
study not only highlighted the shortcomings of the constituent assembly as a way to form the Public 
Council, but also highlighted the positive aspects of electronic voting, which at the current stage of 
development of Ukrainian society contributes to democratic principles: openness, transparency of 
elections, legitimization of the Public Council an instrument of interaction between public authorities 
and the public.

Key words: public authorities, civil society, electronic voting, public consultations, public policy.



Серія: Публічне управління і адміністрування, 2022 р., № 1 (75)

51

УДК 351:331
DOI https://doi.org/10.32840/1813-3401.2022.1.9

В. В. Мареніченко
кандидат наук з державного управління, доцент, 
доцент кафедри публічного управління та права 

Дніпровської академії неперервної освіти 
«Дніпропетровської обласної ради» 

А. В. Добрянський
магістр спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» 
Дніпровської академії неперервної освіти 

«Дніпропетровської обласної ради» 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ  
ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Визначено можливості застосування технологій соціального партнерства для розвитку 

діалогу між владою та суспільством. Зокрема, запропоновано розвиток такої форми навчан-
ня як Школи соціального партнерства, де представники місцевої влади та лідери громад-
ських організацій не лише знайомляться з інформацією щодо необхідної проблематики, а й 
можуть в активних формах поринути у предметний зміст через імітаційні ігри, навчальні 
тренінги, створення власних проєктів та програм. Визначено, що реалізація технологій 
соціального партнерства – не одноразова акція, а довготривалий цикл робіт із залучення 
нових ресурсів розвитку, активізації «соціального капіталу» та підвищення інвестиційної 
привабливості території. Сформовано пропозиції з удосконалення системи соціального 
партнерства в Україні. Дослідження питань, присвячених соціальному партнерству в Укра-
їні показало, що сьогодні в даному напрямі існують наступні проблеми: низький рівень впливу 
профспілкових організацій як представників та захисників інтересів працівника та сторін 
соціального діалогу; домінуючий вплив роботодавців в процесі здійснення соціального діало-
гу; формальний характер в колективно-договірному процесі. Заходи, покликані вирішити ці 
проблеми, носять рекомендаційний характер. По-перше, ситуацію щодо домінуючого впли-
ву роботодавців в процесі здійснення соціального діалогу можна вирішити через прийняття 
базового закону, який би врегулював питання соціальної відповідальності сфери підприєм-
ництва в Україні. Крім цього, доцільно в Закон України «Про соціальний діалог» внести зміни 
в питаннях посилення ролі держави як захисника загальнонаціонального інтересу, зокрема, 
із внесенням норми, що надає державі право вето у разі прийняття учасниками соціального 
діалогу стратегічних соціально-економічних рішень. З метою підвищення рівня відповідаль-
ності учасників соціального партнерства за невиконання прийнятих ними договорів та 
колективних угод слід забезпечити зміни до ст. 18 Закону України «Про колективні догово-
ри і угоди», якими передбачити суттєве збільшення суми штрафу.

Ключові слова: механізм, соціальна політика, публічний та приватний сектор.

Постановка проблеми. Сьогодні систе-
ма соціального партнерства в нашій державі 
є недостатньо дієвою та залишається низьким 
рівень результативності соціального діалогу. 
Це провокує до створення негативних тенден-
цій в ефективності державного управління, 
соціальному та економічному розвитку суспіль-
ства. Таким чином, важливим питанням висту-

пає розробка пропозицій щодо перспективних 
напрямів розвитку та подальшого вдосконален-
ня соціального діалогу та державної соціальної 
політики.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням теоретичного та методологічно-
го вивчення соціального партнерства, розвитку 
соціального діалогу, впровадження ефективних 
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механізмів взаємодії публічного та приватного сек-
тору економіки присвячено праці таких науковців, 
як Т. Бородіна [1], С. Ваддок [8], В. Духневич [2], 
О. Зеленко [3], М. Йоргенсен [7], В. Казміренко [4], 
Д. Неліпа [5], В. Цвих [5], О. Чорба [6] та ін.

У них розкрито багатогранні аспекти зазна-
ченої проблематики. Однак, в результаті удо-
сконалення систем соціального партнерства 
та соціального діалогу в світі та безпосередньо 
в Україні з’являються нові вектори розвитку 
даних питань.

Мета статті. Метою статті є формування 
напрямів удосконалення соціального партнер-
ства та соціального діалогу в Україні.

Виклад основного матеріалу. Соціальний 
діалог виступає необхідною ланкою для досяг-
нення соціального партнерства, як зазначають 
В. Цвих та Д. Неліпа в своїх дослідженнях [5].

О. Чорба зазначає, що дослідження соці-
ального діалогу є фактором злагоди, що попе-
реджає виникнення війни чи конфлікту, може 
знімати напруження зі створенням обстановки 
довіри і взаємної поваги [6]. 

Т. Бородіна відзначає, що соціальний діа-
лог є особистісною репрезентацією суспільних 
відносин, тобто формою чи стандартом ділової 
мови, що засновані не на традиційних засадах, 
а на основі особистого інтересу суб’єкта соці-
ального простору [1].

На думку О. Зеленко соціальний діалог 
виступає як специфічна форма комунікатив-
ного процесу між двома, чи більшою кількістю 
сторін у будь-якій сфері, та дозволяє отримати 
консенсус в питаннях соціально-економічного 
розвитку [3].

Також діалог та соціальний діалог були пред-
метом досліджень В. Казміренко [4] та В. Духне-
вича [2], які зазначають, що «ґрунтовних дослі-
джень соціально-психологічних механізмів 
соціального діалогу, технологій супроводу, або 
організації соціальних діалогів немає». Таким 
чином, в першу чергу, слід розглянути існуючі 
технології соціального партнерства.

Загальні технології соціального партнерства 
виступають як ступені сходів руху влади та гро-
мадськості, серед яких слід виділити:

– формування інформаційного простору 
та організації публічних дискусій щодо нагаль-
них проблем ефективної взаємодії влади та гро-
мадськості для соціально-економічного розвит-
ку. Ідея партнерства стане рушійною силою, 
якщо «оволодіє народними масами». Довіра 
між партнерами – різними суб’єктами соціаль-

но-економічного розвитку території виникає при 
«прозорості» та відкритості взаємних намірів 
та дій. Головним завданням реалізації нової 
соціально-економічної політики за допомогою 
технологій соціального партнерства є залу-
чення всіх зацікавлених у місцевому розвитку 
сторін у публічне обговорення нагальних про-
блем повсякденного життя населення та грома-
дян. Основну роль у цьому відіграють засоби 
масової інформації: газети, радіо, телебачення 
та відповідний рівень професійної компетенції 
журналістів, що спеціалізуються в галузі соці-
альної тематики.

– обстеження, діагностика та аналіз ефек-
тивності взаємодії суспільних та державних 
структур конкретної території. Обстеження, 
діагностика та аналіз ефективності взаємодії 
громадських та державних структур є одним 
із засобів визначення загального стану систе-
ми управління. Технологія дозволяє виявити 
основні неузгодженості та конфлікти всередині 
структури відносин, які негативно впливають на 
соціально-економічний розвиток території.

– занурення в досвід, проведення стажувань 
за кордоном. Освоєння технологій соціаль-
ного партнерства залежить від особливостей 
території та визначається її специфікою. Перш 
ніж розпочати конкретну роботу з організації 
ефективної взаємодії громадських і державних 
структур та інших суб’єктів сталого соціально-е-
кономічного розвитку території, необхідно зро-
зуміти, як це роблять інші, поринути в пробле-
матику та способи дій тих, хто вже накопичив 
досвід у цій галузі. 

– проведення Шкіл соціального партнерства 
щодо спільного навчання представників місце-
вої влади та громадськості методам та фор-
мам ефективної взаємодії та новим професіям 
у соціальній сфері. Формою навчання виступа-
ють Школи соціального партнерства, де пред-
ставники місцевої влади та лідери громадських 
організацій не лише знайомляться з інформаці-
єю щодо необхідної проблематики, а й можуть 
в активних формах поринути у предметний 
зміст через імітаційні ігри, навчальні тренінги, 
створення власних проєктів та програм.

– залучення громадськості до вирішення 
пріоритетних проблем в соціально-економіч-
ному розвитку території. Основна перешкода 
у взаємодії влади та громадськості – це пасив-
ність населення у вирішенні завдань з питань 
соціально-економічного розвитку території 
та споживча позиція громадських організацій. 
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При цьому постає завдання організації роботи 
з профільними групами громадських організа-
цій, об’єднаних проблемами цільової соціальної 
групи: інваліди, діти-сироти і т.д. Паралельно 
необхідно організувати клуби міжособистісно-
го, ділового та професійного спілкування пред-
ставників громадськості та влади, координацій-
ні поради щодо розвитку території. 

– організація та проведення конкурсів сус-
пільно-значущих проєктів та програм, спрямо-
ваних на соціальний розвиток території. Гро-
мадськість і влада по-різному бачать і описують 
ситуацію. Населення стурбоване своїми повсяк-
денними турботами та проблемами, а управлін-
ці-адміністратори шукають кошти для впливу на 
економічні, господарські, соціальні та інші про-
цеси, що відбуваються. Відсутня мова взаємо-
розуміння, якою може виступати поки що мало 
освоєний проєктно-програмний підхід, органі-
зація та проведення конкурсів та тендерів соці-
ально значущих проєктів. Соціально значущі 
проєкти, розроблені громадськістю, можуть, за 
спеціальної організації робіт разом із держав-
ними структурами, об’єднуватися в соціальні 
цільові програми, та виставлятися на аукціон 
для пошуку потенційних вітчизняних і зарубіж-
них інвесторів. 

– проведення очних та дистанційних кон-
сультацій з проблем ефективної взаємодії вла-
ди та громадськості та експертизи соціальних 
проєктів. 

На основі розглянутих технологій нами про-
понується запровадження кількох груп пропо-
зицій щодо розвитку соціального партнерства 
та соціального діалогу в Україні залежно від 
спрямованості передбачуваних заходів.

Перша група – інституційні заходи. Тут йдеть-
ся про створення певних формальних інститу-
тів, які являли б собою сукупність державних 
та соціально-партнерських відносин. Конкрет-
ним прикладом може вважатися заснування 
координаційних комітетів сприяння зайнятості 
на регіональному та територіальному рівнях. 
Передбачається, що до цих комітетів входити-
муть представники об’єднань профспілок, робо-
тодавців, органів служби зайнятості та інших 
зацікавлених державних органів, громадських 
об’єднань. До функцій цих органів має входити:

– рішення щодо реалізації державної політи-
ки зайнятості та протидії безробіттю;

– розвиток професійної освіти молоді, вну-
трішньофірмового навчання персоналу;

– сприяння підприємництву;

– навчання та працевлаштування грома- 
дян та ін.

Ці комітети вважалися б первинними коле-
гіальними органами соціального партнерства 
ринку праці.

Також, на наш погляд, важливим є запрова-
дження інституту вивчення ринку праці з метою 
визначення ціни пропозиції робочої сили. Від-
сутність у профспілок достовірної інформації 
про регіональний та національний ринки праці 
не дозволяє їм сформувати повне уявлення 
про наявні у них можливості та проблеми у вза-
єминах з роботодавцями, об’єктивно визначити 
ціну робочої сили на «оптовому» ринку праці.

Необхідно розробити та реалізувати систе-
му інформаційного моніторингу ринку праці, 
зокрема його неформального («сірого») секто-
ра, створити достовірну інформаційну базу для 
аналізу тенденцій розвитку ринку з урахуван-
ням кадрового забезпечення організацій та під-
приємств.

Реалізація цього завдання дозволить проф-
спілкам на рівні з іншими сторонами соціаль-
ного партнерства оцінювати об’єктивну оптову 
ціну робочої сили на місцевому, регіональному 
та галузевому рівнях.

Друга група – це запровадження та реаліза-
ція соціально-адаптивних та наглядових захо-
дів. Тут насамперед мається на увазі впрова-
дження у практику господарювання концепції 
моделі соціального аудиту. Мета соціального 
аудиту – отримання об’єктивного уявлення про 
стан справ у тій чи іншій соціально-економіч-
ній сфері. Результати аудиторського обстежен-
ня можуть бути базою прийняття соціальними 
партнерами спільного рішення. Доцільніше 
починати запровадження соціального аудиту 
з корпоративного рівня. Загалом результати 
аудиторської перевірки можуть стати базою 
консенсусу між сторонами соціального парт-
нерства.

Наявність різноманіття зафіксованих 
у колективних договорах та угодах і показни-
ків, характеризуючих з одного боку рівень соці-
ально-трудових відносин, з другого боку рівень 
фінансово-економічного стану організацій 
та підприємств – реалії сьогоднішнього стану 
соціального партнерства у галузях.

Найважливішими нормативними актами, що 
об’єднують, визначають мінімально допустимий 
рівень оплати праці, пільг і гарантій, є галузеві 
тарифні угоди. Проте, значна частина органі-
зацій та підприємств у силу фінансово-еконо-



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

54

мічних можливостей та сформованих традицій 
включає в колективні договори вищі норми пільг 
та соціальних гарантій. Поширення їхнього дос-
віду можливе через ухвалення галузевих стан-
дартів соціально-трудових відносин, покликаних 
стати системою цінностей, що сприяють розвитку 
спільних інтересів працівників та роботодавців 
галузі залежно від рівня їх економічного розвитку.

Участь представників усіх сторін соціаль-
ного партнерства у розробці стандартів соці-
ально-трудових відносин дозволить забез-
печити, з одного боку, гідний рівень життя 
кожного, навіть найменш оплачуваного праців-
ника та його сім’ї, а з іншого боку, стимулювати 
стійкий економічний розвиток, підвищення кон-
курентоспроможності та ефективності роботи 
організацій та підприємств галузей, підвищення 
попиту на вироблену ними продукцію.

Третя група – заходи у сфері професійної 
освіти та підготовки кадрів:

– робота з удосконалення системи дер-
жавного управління освітою у формі інтеграції 
освітніх закладів з підприємствами та громад-
ськими організаціями в рамках створюваних 
виробничо-освітніх кластерів – це, насампе-
ред, розробка професійних стандартів шляхом 
кооперування зусиль громадських та освітніх 
структур на основі врахування перспективних 
вимог роботодавців, для цього потрібна участь 
асоціацій роботодавців у формі проведення 
експертиз на етапі узгодження цих стандартів;

– співфінансування заходів на професійне 
навчання та соціальну адаптацію безробітних 
(тобто коригування структури пропозиції праці 
з метою її відповідності попиту на неї), з метою 
повернення на підприємства осіб, які втратили 
роботу, а також підвищення доходів безробітних.

Четверту групу заходів спрямовано на ринок 
праці. Пропонується реалізувати напрями захи-
сту соціально-економічних прав та інтересів 
працівників. Одним із пріоритетних напрямів 
діяльності слід вважати активізацію роботи 
соціальних партнерів за гідну заробітну плату 
в бюджетному та позабюджетному секторах 
та домагатися відновлення та розвитку ринку 
праці, повної зайнятості.

У зв’язку з цим запропоновано реалізувати 
низку заходів:

– розробка цільових програм зайнятості 
населення, створення нових робочих місць;

– формування ефективної взаємодії органів 
державної системи сприяння зайнятості, мігра-
ційної служби та соціальних партнерів.

З метою реалізації цих заходів пропонується 
підвищення авторитетів профспілок, модерні-
зація їх діяльності. Профспілки мають повною 
мірою використовувати для захисту інтересів пра-
цівників принципи системи соціального партнер-
ства, єдності у захисті інтересів працівників. Ряд 
заходів та напрямів сприяють зниженню напруже-
ності на внутрішньому ринку праці підприємства і, 
як наслідок, зменшенню плинності кадрів:

– колективне прийняття рішень як спосіб 
опосередкованого впливу на соціально-трудо-
ву стабільність мікроклімату сприяє більшому 
самоствердженню працівників у рамках кор-
поративної структури підприємства, необхідне 
поповнення лав членів профспілок;

– як міру у сфері підбору кадрів необхідно 
запровадити колегіальність у розгляді питань 
прийому на роботу з позиції як роботодавця, 
так і профспілкового органу підприємства;

– спільна розробка програм з професійного 
та кар’єрного розвитку працівників;

– створення кадрового резерву.
Висновки і пропозиції. Дослідження питань, 

присвячених соціальному партнерству та соці-
альному діалогу в Україні показало, що сьогодні 
в даному напрямі існують наступні проблеми: 

– низький рівень впливу профспілкових орга-
нізацій як представників та захисників інтересів 
працівника та сторін соціального діалогу; 

– домінуючий вплив роботодавців в процесі 
здійснення соціального діалогу;

– формальний характер в колективно-дого-
вірному процесі.

Заходи, покликані вирішити ці проблеми, 
носять рекомендаційний характер. По-перше, 
ситуацію щодо домінуючого впливу роботодав-
ців в процесі здійснення соціального діалогу 
можна вирішити через прийняття базового зако-
ну, який би врегулював питання соціальної від-
повідальності сфери підприємництва в Україні. 

Крім цього, доцільно в Закон України «Про 
соціальний діалог» внести зміни в питаннях 
посилення ролі держави як захисника загально-
національного інтересу, зокрема, із внесенням 
норми, що надає державі право вето у разі при-
йняття учасниками соціального діалогу страте-
гічних соціально-економічних рішень. 

З метою підвищення рівня відповідальності 
учасників соціального партнерства за невико-
нання прийнятих ними договорів та колектив-
них угод слід забезпечити зміни до ст. 18 Закону 
України «Про колективні договори і угоди», якими 
передбачити суттєве збільшення суми штрафу.
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Збереження стійкого стану соціального ладу 
в країні вимагає оновлення підходів до соціаль-
ного партнерства, зокрема, з подоланням інер-
ційності трудових відносин та патерналістичної 
ідеології населення. Це, в свою чергу, забезпе-
чить формування умов для розвитку соціуму 
та підвищення якості життя кожного учасника 
соціально-трудових відносин.
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Marenichenko V. V., Dobryansky A. V. Development of social dialogue in Ukraine through 
application of effective technologies of social partnership

Possibilities of using social partnership technologies for the development of dialogue between 
the government and society have been identified. In particular, it is proposed to develop such a form  
of education as the School of Social Partnership, where representatives of local authorities and lead-
ers of public organizations not only get acquainted with information on necessary issues, but also 
can actively engage in substantive content through simulation games, trainings, creating their own 
projects and programs. It is determined that the implementation of social partnership technologies  
is not a one-time action, but a long cycle of work to attract new resources for development, activation 
of «social capital» and increase the investment attractiveness of the territory. Proposals for improving 
the system of social partnership in Ukraine have been formed. The study of issues related to social 
partnership in Ukraine showed that today there are the following problems in this area: low level  
of influence of trade unions as representatives and defenders of the interests of the employee and 
the parties to the social dialogue; the dominant influence of employers in the process of social dia-
logue; formal nature in the collective bargaining process. Measures to address these issues are  
of a recommendatory nature. First, the situation regarding the dominant influence of employers in 
the process of social dialogue can be resolved through the adoption of a basic law that would reg-
ulate the issue of social responsibility of entrepreneurship in Ukraine. In addition, it is expedient to 
amend the Law of Ukraine «Pro sotsialʹnyy dialoh» to strengthen the role of the state as a defender  
of national interest, in particular, introducing a rule that gives the state a veto in case of social dia-
logue participants make strategic socio-economic decisions. In order to increase the level of respon-
sibility of the participants of social partnership for non-compliance with the agreements and collective 
agreements adopted by them, it is necessary to provide changes to Art. 18 of the Law of Ukraine 
«Pro kolektyvni dohovory i uhody», which provide for a significant increase for fine.

Key words: mechanism, social policy, public and private sector.
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ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
У ГАЛУЗІ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ З ПОЗИЦІЇ ЗАСАД БІОЕТИКИ
Одним із ключових напрямів суспільно-правового розвитку України є сфера трансплан-

тології, яка, як і вся медична галузь, переживає важливий етап реформування та пошуку 
етико-правових рішень стосовно теперішніх викликів науково-технічного прогресу. 

Трансплантологія – це не лише галузь науки, що займається проблемами пересадки орга-
нів, тканин або їх штучних замінників. Для багатьох людей у всьому світі – це останній промі-
нець надії на подальше життя. Органам публічного управління слід приділити особливу увагу 
цій сфері медицини та регламентувати її діяльність у відповідності до засад біоетики. 

Невирішеною раніше частиною проблеми трансплантології є врахування засад біоетики 
у контексті державної політики та можливі напрями розвитку законодавства на її засадах 
у цій галузі. Пропоноване дослідження ставить завдання перед публічними управлінцями на 
законодавчому рівні вирішити антропологічні та соціальні проблеми трансплантації у від-
повідності до засад біоетики. 

Метою статті є аналіз державної політики у вирішенні проблем трансплантології  
з позиції засад біоетики.

Проблема дарування органів викликає міркування щодо змісту і цінності такого рішення. 
Кожна дія, яка має об’єктом людське тіло, не зупиняється на ньому, а осягає суб’єкт цього 
тіла, тобто особу в її цілісності. 

Жодна мета не виправдовує прямого знищення фізичного життя, навіть якщо йдеться про 
життя іншої людини. Іншою є ситуація, коли йдеться про осягнення більшого добра, такого, 
як виживання особи ціною зменшення лише ефективності або якості здоров’я іншої людини, 
що було б етично виправдане і заслуговувало б схвалення силою засади солідарності. 

У визначенні першочерговості доступу до органів для трансплантації потрібно дотриму-
ватись імунологічної та клінічної оцінки. Критерії призначення дарованих органів не повинні 
бути підпорядковані логіці дискримінації або утилітарному принципу.

Перспективи подальших досліджень полягають у напрацюванні заходів органів публічно-
го управління стосовно удосконалення організації трансплантологічної служби на засадах 
біоетики. 

Ключові слова: державна політика, засади біоетики, трансплантація, система охорони 
здоров’я, органи публічного управління.
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Постановка проблеми. Одним із ключових 
напрямків суспільно-правового розвитку України 
є сфера трансплантології, яка, як і вся медична 
галузь, переживає важливий етап реформуван-
ня та пошуку етико-правових рішень стосовно 
теперішніх викликів науково-технічного прогресу. 

Трансплантологія – це не лише галузь нау-
ки, що займається проблемами пересадки 
органів, тканин або їх штучних замінників. Для 

багатьох людей у всьому світі – це останній 
промінець надії на подальше життя. В Украї-
ні щороку потребують трансплантації близько 
5000 людей. Деякі з них їдуть робити пересад-
ку за кордон. Понад 3400 осіб помирають, так 
і не дочекавшись операції. Саме тому органам 
публічного управління слід приділити особливу 
увагу цій сфері медицини та регламентувати її 
діяльність у відповідності до засад біоетики. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останніми роками вивченню питань державної 
політики у вирішенні проблем трансплантоло-
гії приділяється увага як із боку представників 
наукової громадськості, так і практиків. Серед 
українських дослідників, які вивчали цю про-
блему, слід виділити: М. Білинську, В. Бугає-
ва, В. Гошовську, Л. Даниленко, С. Паляницю, 
О. Самчука, М. Тодурова, І. Турчина, О. Усен-
ка та інших, а серед зарубіжних науковців – 
Л. Грінберга (Grinberg L), Е. Згреча (E. Sgreccia), 
М. Каліпарі (M. Calipari), П. Куера (P. Cuer), 
Дж. Нанні (G. Nanni), К, Паркінса (K. Parkins), 
Р. Рєбена (R. Rieben), М. Торреллі (M. Torrelli), 
М. Фаджоні (M. Faggioni) та інших. Однак питан-
ня державної політики у вирішенні проблем 
трансплантології з позиції засад біоетики, на 
жаль, залишилися поза увагою наукової спіль-
ноти. Пропонована стаття є спробою ліквіду-
вати цю прогалину в дослідженні державної 
політики у вирішенні проблем трансплантології 
з позиції персоналістичної біоетики.

Мета статті. Метою цієї публікації є аналіз 
державної політики у вирішенні проблем тран-
сплантології з позиції засад біоетики.

Виклад основного матеріалу. Можливість 
продовжити життя, повернути здоров’я людині 
через заміну органів чи хворих тканин здорови-
ми, взятими від донорів, які належать до того ж 
або іншого виду завжди хвилювала уяву люди-
ни. Сліди цього знаходимо у міфології, у чис-
ленних легендах і мистецьких творах.

Трансплантація (від лат. translantatio пере-
садження) метод пересадки реципієнту органа 
або іншого матеріалу (тканини), взятого у доно-
ра, а також клонованих тканин, штучних імплан-
тантів (електронних, металічних та ін.).

Розрізняють: аутотрансплантацію коли реци-
пієнт трансплантата є донором для самого себе; 
ізотрансплантацію коли донор трансплантата 
(однояйцевий близнюк) є генетично і імунологіч-
но ідентичний реципієнту; алотрансплантацію 
коли донором трансплантата є організм того ж 
виду, але ідентично і імунологічно відрізняється 
від реципієнта; ксенотрансплантацію трансплан-
тацію органів від іншого біологічного виду, ніж 
людина; клітинну інженерію та клонування метод 
вирощування тканин, органів з клітин реципієнта 
з метою пересаджування [1, с. 199].

Народження трансплантації датується ІІІ сто- 
літтям нашої ери, коли святі Косма і Дам’ян вчи-
нили чудо, замінивши вражену гангреною ногу 
паламаря ногою чоловіка, який помер неза-

довго перед цим. Натомість наукова історія 
трансплантації органів є набагато молодшою; 
її початок сягає 1902 року, коли французький 
хірург біолог, патофізіолог, лауреат Нобелівської 
премії з фізіології і медицини в 1912 р. Алексіс 
Каррель винайшов техніку для з’єднання двох 
кровоносних судин. За допомогою цієї техні-
ки були виконані перші трансплантації серця 
і нирки у тварин. Найбільшою перешкодою було 
відторгнення: організм реципієнта відкидав 
чужі тканини й органи. Важливим для розвитку 
трансплантації вважається 1983 рік, коли Управ-
ління США з контролю за якістю медикаментів 
і продуктів харчування апробувало вживання 
циклоспорину, який ще досі є найбільш сильним 
фармацевтичним препаратом проти імунного 
відторгнення (цілого процесу комплексу органіч-
них і анатомо-гістологічних явищ, які ведуть до 
смерті щепленої тканини, також після початко-
вого вростання, внаслідок несумісності ─ явища 
реакції рецепієнта супроти пересадженої тка-
нини. Приживлення ─ життєве явище, для яко-
го більшій частині елементів щепленої тканини 
вдається приживатися і адаптуватися до нових 
умов життя організму. Щепленій тканині вдаєть-
ся тривало взяти участь в житті рецепієнта). Це 
відкриття відразу надало сильного імпульсу для 
розвитку хірургії трансплантацій органів і пози-
тивно вплинуло на її успіхи [1, с. 199 –200].

У наші дні медицина трансплантації орга-
нів загалом перейшла експериментальну фазу 
і в багатьох випадках використовує терапію для 
різних видів патології. Початок ХХІ століття від-
значився бурхливим розвитком клінічної тран-
сплантології як високотехнологічної та висо-
коорганізованої галузі, застосуванням нових 
методів і напрямків трансплантації, упровад-
женням трансплантаційних технологій у загаль-
ну хірургію. 

Щороку у світі виконується понад 130 тис. 
органних трансплантацій, за останні 10 років 
кількість трансплантацій зросла у 2,5 рази. 
В Україні за 2020 рік проведено 128 операцій 
з трансплантації органів, а упродовж 2021 року 
зроблено понад 200 трансплантацій За два 
останні роки в Україні зробили десятки тран-
сплантацій серця, вперше пересадили легені 
і рогівку ока, кістковий мозок від неродинного 
донора, сотні пересадок нирок, трансплантацію 
печінки [2].

Успішність трансплантації певних органів 
(наприклад, нирки) доволі висока. Крім цього, 
нові перспективи відкриваються у такому секто-
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рі медицини, як ксенотрансплантація (органи чи 
тканини беруть від реципієнта іншого виду), мож-
ливість клінічного застосування якої дає надію на 
одужання багатьом невиліковним хворим.

У світлі етичних аспектів щоденна клінічна 
реальність трансплантації субстанційно сто-
сується іншого важливого елементу, а саме 
«дарування органів», тобто вільного рішення 
особи віддати частину власного тіла (за життя 
чи після смерті) із необхідними етичними обме-
женнями для благополуччя особи, яка потре-
бує трансплантації (щоб врятувати життя іншої 
людини без значної шкоди для власного життя 
чи здоров’я). Такий жест набуває важливого 
значення, як індивідуального, так і соціально-
го, спонукаючи суспільство зайняти позицію на 
користь необхідності сприяння системі охорони 
здоров’я і законодавчій політиці при вирішенні 
проблеми пошуку органів. Адже у цілому світі 
ростуть списки пацієнтів, які потребують диспо-
зиційного сумісного органа, часто як останнього 
шансу на порятунок життя; наприклад, у США 
щодня вмирає в середньому 14 осіб в очіку-
ванні на сумісний орган і приблизно стільки ж 
у Європі [3, с. 200].

Однак суспільна думка свідчить, що коли 
теоретично майже всі люди загалом схильні 
дарувати власні органи (після смерті) для тран-
сплантації, то на практиці більшість вагаєть-
ся дати на це особисту згоду. На їхнє рішення 
впливають різні чинники:

– корупція, злочинність, фактична немож-
ливість діяти у правовому полі;

–  різноманітність термінології, яка вико-
ристовується для визначення факту смерті 
(«церебральна», «серцева», «клінічна» та ін.), 
що породжує певне непорозуміння; 

–  традиційна концепція пошани тіла мер-
твого, яка випливає із його матеріальної інте-
гральності; 

–  страх перед можливою необ’єктивністю 
при діагностуванні смерті донора медични-
ми працівниками і розпорядженні дарованими 
органами; 

–  способи вияву особистої згоди не завж-
ди чіткі і задовільні для захисту особистої волі 
потенційного донора.

Варто розглянути біоетичні міркування щодо 
різних аспектів трансплантації із використан-
ням методології, яку відстоює Е. Згречча, котра 
ґрунтується на аналізі наукових і статистич-
них даних та спрямовує їх до антропологічно-
го пояснення, осягаючи в кінці формулювання 

етично-оперативних міркувань, маючи на увазі 
об’єктивне цілісне благо людини (коли засади 
і норми поведінки є співвіднесені з людською 
особою) [4, с. 63].

На сьогодні здійснюється трансплантація 
таких людських органів: нирки, печінки, серця, 
підшлункової залози, легень і віднедавна кишки; 
а також тканин: рогівки ока, кісткової тканини, 
шкіри, серцевого клапана, кровоносних судин. 
У деяких країнах Європи за останні роки успіш-
но здійснені трансплантації цілих кінцівок (руки, 
передпліччя). Здійснення таких втручань унаоч-
нило сильне психологічне потрясіння реципієн-
та, яке викликає цей вид трансплантації. 

Одержують органи і тканини, “ex cadavere” 
(від мертвого донора) («з серцем, яке б’єть-
ся», або ні) або “ex vivente” (від живого донора), 
залежно від обставин і того, які органи чи ткани-
ни беруться для трансплантації.

Найвищий відсоток успіху досягнутий при 
трансплантації нирки: після одного року вижи-
вання становить 90%, якщо трансплантація 
була здійснена від живого донора, і 82%, якщо 
вона була здійснена від мертвого; у трансплан-
тації серця рівень виживання після одного року 
досягає близько 1,83% пацієнтів; у трансплан-
тації легень 74% пацієнтів після одного року 
у разі одинарної трансплантації і 86% у разі 
подвійної трансплантації; при трансплантації 
печінки досягнутий рівень виживання до 80% 
після одного року [5, с. 201].

Отже, на сьогодні очевидним є прогрес 
у трансплантології. Однак при всіх позитивних 
сторонах трансплантації органів не можна не 
враховувати антропологічні та етичні проблеми, 
які при цьому виникають. Насамперед ідеться 
про проблему дарування органів. Рішення сто-
совно дарування власних органів заслуговує 
певних міркувань щодо його змісту і цінності.

З точки зору персоналістичної антропології 
людина є єдністю духа, душі і тіла; її духовний 
компонент відмінний від її тілесного виміру, але 
невіддільний від нього. Тому свою сутність, те, 
ким людина є стосовно глибокої особистої іден-
тичності, вона може виразити і показати лише 
через свою тілесність. Кожний життєвий акт 
людини під час її земного існування може реа-
лізуватися лише за посередництвом тілесного 
виміру.

Немає сумніву, що одна з основних ціннос-
тей для людської особи полягає у даруванні 
себе самої для осягнення добра, що є гідним її. 
Людина, справді, може дарувати (частково або 
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цілковито) те, чим володіє, тобто те, чим вона 
«є» себе саму. Ніщо не є ціннішим від нас самих: 
все, що маємо, ніколи не буде таким вагомим, 
як наша особа; якщо ми любимо когось, як знак 
нашої любові ми можемо подарувати йому бага-
то речей, але жодна з них не буде гідна заміни-
ти нашу особу: хто очікує нашої любові, скаже: 
«Я не потребую твоїх речей, я потребую тебе!».

Отже, найбільший дар, який ми можемо зро-
бити, є власне дар нас самих (не так щоб зни-
щити себе, спасаючи життя іншої особи). Такий 
великий дар може бути виправданий лише осяг-
ненням добра настільки ж великого і гідного, як, 
наприклад, життя або здоров’я іншої особи.

Рішення подарувати без відшкодування 
частину власного тіла (органи або тканини) 
з огляду на благополуччя того, хто має крайню 
потребу в них, не є лише актом альтруїзму або 
щедрості, а є також жестом реалізації особли-
вої людської гідності. Таке дарування вважаєть-
ся справжнім актом любові, оскільки здійснення 
його передбачає жертвування не якоїсь власно-
сті, а самого себе.

Поміркуємо: фізичне життя, власне або чуже, 
є першорядним (навіть якщо не абсолютним) 
благом для людини, а також земною умовою 
для реалізації всіх інших її цінностей, оберігаєть-
ся у кожній фазі свого існування і за будь-яких 
обставин; жодна мета, наскільки б позитивною 
вона не була, не виправдовує його прямого зни-
щення, навіть якщо йдеться про життя іншої 
людини. Іншою є ситуація, коли йдеться про 
осягнення більшого добра, такого, як виживан-
ня іншої особи ціною зменшення лише ефек-
тивності або якості здоров’я, що було б етично 
виправдане, і також заслуговувало б схвалення 
силою засади солідарності (що по-християнськи 
називаємо «милосердям»). Однак згідно з цією 
засадою, стверджується, що живій особі дозво-
лено дарувати лише один із парних органів, коли 
це сумісне з її клінічним станом.

Перш ніж розглянути глибші біоетичні про-
блеми, варто поставити природне запитання 
антропологічного характеру: чи перещеплення 
чужого органа до тіла певної людини змінює 
у той чи інший спосіб ідентичність особи? І якщо 
так, то який рівень змін допустимий?

Звичайно, концепція «особистої ідентичнос-
ті» багатостороння, оскільки є різні філософські 
і наукові підходи, які співдіють у її опрацюванні 
[6, с. 84–87]. Можна визначити «особисту іден-
тичність» як єдність і незмінність людини сто-
совно її «бути і почуватися особою»; вона вира-

жається в історичному вимірі особи і, особливо, 
в її комунікативній структурі, завжди за посе-
редництвом тілесності.

Необхідно наголосити, що особиста ідентич-
ність становить добро особи, внутрішню якість 
щодо її власного буття, а отже, етичну цінність, 
на якій ґрунтується право/обов’язок сприяти 
і захищати інтегральність особистої ідентичнос-
ті кожного.

Загалом можна зробити висновок, що пере-
щеплення чужого органа до тіла людини має 
етичне обмеження на рівні зміни, яку воно може 
спричинити для ідентичності особи, яка його 
отримує [7, с. 688–690].

Така зміна, як було вже зазначено, стосуєть-
ся історичного виміру особи, а отже, її комуніка-
тивної структури, за посередництвом тілесності. 
На даний час вважається, що всі органи люд-
ського тіла є неоднаковою мірою вираженням 
неповторної ідентичності особи: одні виконують 
виключно їхню специфічну функцію; другі, нато-
мість, об’єднують функції у сильну й особисту 
символічну єдність, повноваження якої зале-
жать неминуче від суб’єктивності індивіда; треті 
органи, такі, як головний мозок, гіпофіз і гонади, 
мають нерозривний зв’язок їхньої власної функ-
ції з особистою ідентичністю суб’єкта, неза-
лежно від їхньої символічної цінності. Отже, 
доходимо висновку, що ці останні не можна 
трансплантувати через неминучість об’єктив-
них наслідків, які виникали б у реципієнта або 
його нащадків [8, с. 15–46]. Функціональні орга-
ни та органи із високою особистісною цінністю 
потрібно оцінювати у кожному конкретному 
випадку, саме через призму їх символічного 
значення для конкретної особи [9, с. 426–428].

Потреба дотримуватись цієї етичної умови 
особливо очевидна у гіпотезі клінічного засто-
сування ксенотрансплантації, тобто переса-
дження органів тваринного походження.

Важливим питанням трансплантації є про-
блема діагностування смерті. Як вже було зазна-
чено, певні життєво важливі органи можна брати 
лише з мертвого тіла. З цього виникає необхід-
ність розглянути одне з питань, яке найчастіше 
постає в актуальних біоетичних дебатах і викли-
кає сумніви широких мас людей. Йдеться про 
діагностування смерті [10, с. 692–695]. Коли осо-
бу можна вважати мертвою?

Кілька десятиліть тому діагностування смер-
ті особи було доволі простою процедурою 
смерть констатували за ознаками припинення 
серцево-циркуляторної активності і самостійно-
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го дихання, а також за вторинними ознаками: 
припиненням рефлексійних стимулів, одним 
з яких є чутливість до болю.

На даний час опанування нових невроло-
гічних знань спричинило певну зміну в самій 
концепції смерті: відбувся перехід від концепції 
смерті як «події», точної і раптової (що збігаєть-
ся з припиненням серцебиття і самостійного 
дихання) до концепції смерті, яка розуміється як 
«процес», що відбувається у певному проміжку 
часу, починаючи з «безповоротного моменту», 
тобто необоротної дезінтеграції цілісності інди-
відуального організму (яка збігається з повним 
припиненням активності мозку).

Поява нових термінів, таких як «церебраль-
на смерть», «смерть мозку», «серцева смерть», 
«клінічна смерть» тощо, стала причиною певного 
непорозуміння та підозр загалу, який, не маючи 
необхідних наукових знань, щоб правильно зро-
зуміти такий діапазон діагностичної термінології, 
боїться зловживання у випадку недостатньої ква-
ліфікації працівників служби здоров’я. Насправді, 
різноманітні терміни, які використовуються для 
ствердження моменту смерті особи, не описують 
різні типи смерті (типів смерті не існує), а є ствер-
дженням єдиного можливого факту дійсної смерті 
особи за допомогою різних методологій. Отже, 
правильнішими є формулювання: «неврологіч-
ний або мозковий, критерій» ствердження смерті, 
а не «смерть мозку»; «серцево-циркуляторний 
критерій», а не «смерть серця».

Гарячою точкою цієї проблеми є стверджен-
ня смерті, яка сталася фактом. Щоб не було 
зловживань, необхідно точно окреслити визна-
чення смерті: «особу треба вважати за померлу 
лише тоді, коли вона втратила в спосіб безпово-
ротний будь – яку здатність інтегрування і коор-
динування фізичних і розумових функцій свого 
тіла» [11; 12, с. 692] . 

Смерть наступає коли: є повне гашення 
спонтанних серцево-дихальних рухів; наступи-
ла цілковита зупинка діяльності мозку (смерть 
мозку є правдивим критерієм смерті). Щоб не 
було сумнівів клінічної смерті, за допомогою 
електроенцефалограми можна встановити 
брак електричної активності (не плутати цьо-
го стану з комою ─ яка не завжди мусить бути 
незворотньою). Цей чин перевірки необхідно 
повторити двічі на протязі 6 годин. «Клінічна 
смерть має місце тоді, коли ствердиться незво-
ротню зупинку діяльності не тільки кори мозку, 
але також і внутрішніх мозкових центрів, що 
є відповідальні за координацію діяльності орга-

нічних функцій, таких як дихання, серцебиття, 
нервовий рефлекс» [ 12, с. 692–695]. 

 Критеріями визначення факту смерті є: серце, 
дихання, пульс, рефлекси, мозкові активності.

Однозначні критерії встановлення смерті 
розроблені медичним відділом Гарвардського 
університету у США: повна і невідворотна втра-
та свідомості; відсутність реакції на больові 
подразники; повна відсутність безумовних м'я-
зових рефлексів і неможливість їх викликати; 
широкі, застиглі нереагуючі на світло зіниці; 
повна відсутність хвиль електроенцефалогра-
ми протягом хоча б 24 години [12, с. 693–694].

Таким чином, існує одна єдина «смерть осо-
би», яка полягає у цілковитій і безповоротній 
дезінтеграції інтегрованого комплексу, яким 
є людська особистість за своєю суттю, як наслі-
док відділення життєвого принципу або духа 
і душі особи від її тілесності.

Смерть особи, у цьому її радикальному зна-
ченні, є подією, що, не може бути безпосеред-
ньо констатована жодною науковою технікою 
або емпіричною методикою. Проте наука навчи-
лась розпізнавати у щораз глибший і деталь-
ніший спосіб біологічні ознаки, які неминуче 
супроводжують смерть особи, використовуючи 
для цього критерії діагностування смерті (про 
які щойно було згадано) які сьогодні використо-
вує медицина для того, щоб технічно і науко-
во точно розпізнавати момент смерті, яка вже 
настала або настає [13, с. 2 –4].

Відомо, що згідно із сучасними науковими 
дослідженнями щодо діагностування смер-
ті, зміщено акцент із традиційних серцево- 
дихальних ознак на «неврологічний» критерій,  
а саме на розпізнавання: цілковитого і безпово-
ротного припинення будь-якої мозкової актив-
ності та ознак втрати здатності автоінтеграції 
організму як такого. Ці ознаки визнає більшість 
інтернаціонального наукового світу. Варто 
зазначити, що прийнятий в Україні Закон про 
трансплантацію органів [14] також ґрунтується 
на цій позиції.

Дотримання даних критеріїв не суперечить 
основним елементам правильної антрополо-
гічної концепції. Тому працівник служби здо-
ров’я, який несе професійну відповідальність 
за діагноз смерті особи, може брати за основу 
вищезгадані критерії, щоб мати такий рівень 
впевненості в етичному судженні, який хри-
стиянська моральна доктрина оцінює термі-
ном «моральна певність», тобто певність, яка 
є необхідною і достатньою для того, щоб мати 
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змогу діяти в спосіб етично правильний. Отже, 
лише за наявності такої впевненості щодо діа-
гностування смерті буде морально дозволено 
активізувати необхідні технічні процедури, щоб 
відбулося взяття органів для трансплантації, 
за попередньою інформованою згодою донора 
або його законних представників (якщо ми не 
знаємо його волі).

В той час, як флакон крові для переливання 
може зберігатися консервований протягом тиж-
нів, а заморожений навіть протягом довшого 
часу, то органи для пересадок не можуть бути 
консервовані так довго, можуть зберігатися 
лише протягом кількох годин. Виникає вимо-
га швидкої пересадки, тобто відразу, як тільки 
орган є частково взятий у донора [15, с. 692].

Смерть тіла і мозку не означає смерть сві-
домості, людське життя продовжується навіть 
після поховання його матеріального тіла під 
пильним оком Бога, який любить всіх нас і піклу-
ється про кожного з нас і про той Cвіт, куди в кін-
цевому підсумку іде Всесвіт і все. що в ньому є. 
Наша свідомість не є продуктом мозку, а точні-
ше, мозок під час нашого існування в фізичному 
тілі є тимчасовою посудиною нашої свідомості, 
яка цілком може існувати без головного мозку 
і навіть фізичного тіла [16]. 

Донорство і трансплантація органів мають 
властивості особистого і соціального характеру, 
тому етично постає необхідність попередньої 
інформованої згоди, як донора, так і реципієнта.

Такий вчинок, яким є дарування органа, 
вимагає, щоб особа-донор була відповідно поін-
формована стосовно процедур, які воно вклю-
чає. У випадку, коли йдеться про донорство від 
живої особи, вона повинна бути особливо поін-
формована про можливий ризик та наслідки, 
яких можна очікувати у майбутньому; можливі 
терапевтичні і/або профілактичні заходи, яким 
вона повинна піддатись після взяття у неї орга-
на; динаміку призначення дарованого органа. 
Крім цього, потрібно уникати будь-якої форми 
психологічного тиску або висунення умов щодо 
вибору донора на основі моральних, почуттє-
вих або ще гірше комерційних критеріїв. Лише 
тоді він зможе виразити свідомо і добровільно 
свою згоду або відмову [17, с. 205].

У разі взяття органів від мертвого донора 
він за життя має особисто та недвозначно дати 
свою згоду на можливе донорство його органів. 
Натомість, згода його законних представників 
має свою етичну цінність у випадку, якщо не 
можна дізнатись безпосередньо про попередній 

вибір покійного донора [17, с. 205].
Інший аспект важливого етичного значення 

стосується проблеми призначення дарованих 
органів за посередництвом формування спис-
ків очікування або систематизації. Незважаючи 
на зусилля, які спрямовані на розвиток культу-
ри дарування органів, реально доступні ресур-
си у багатьох країнах ще недостатні порівняно 
з оздоровчими потребами населення. З цього 
випливає необхідність створювати списки очіку-
вання на трансплантацію, складені за певними 
і ґрунтовними критеріями.

Етично зрозуміла засада справедливості 
вимагає, щоб критерії призначення дарованих 
органів не були в жодний спосіб підпорядковані 
логіці дискримінації (вік, стать, національність, 
релігійне визнання, соціальне становище тощо) 
або утилітарному взірцю (дієздатність, соціаль-
на корисність і т. ін.). У визначенні першочер-
говості доступу до органів для трансплантації 
великою мірою потрібно ґрунтовно і фундамен-
тально дотримуватись імунологічних та клініч-
них оцінок. Лише за рівності цих умов, можна 
брати до уваги хронологічний критерій занесен-
ня до списку очікування. Кожний інший вид кри-
терію є необґрунтованим, таким, що ігнорує цін-
ність кожної людської істоти як такої [18, с. 345].

Етичні норми не допускають торгівлі люд-
ськими органами.

У світлі актуальних можливостей трансплан-
тології доцільно подати деякі зауваги.

Щодо проблеми ідентичності реципієнта все 
сказане вище стосовно трансплантацій у ціло-
му стосується також ксенотрансплантацій, факт 
використання органів або тканин тваринного 
походження істотно не змінює викладених поло-
жень. Необхідно, звичайно, перевірити та оціни-
ти «потрясіння», спричинене такою трансплан-
тацією, яке може отримати реципієнт, а також 
вплив його на особистісну цілісність.

Етично необхідним є забезпечення ретель-
ного і спланованого моніторингу суб’єктів тран-
сплантації, що може тривати навіть ціле життя, 
а також спостереження за кожним сигналом про 
можливі інфікування відомими чи невідомими 
патогенними збудниками.

Окрім цього необхідно, щоб кожний клінічний 
експеримент здійснювався у високоспеціалі-
зованих центрах, з певним досвідом на доклі-
нічних моделях (свиня/примат), ліцензованих 
і контрольованих органами охорони здоров’я.

Досягнені результати повинні створювати 
позитивну основу для розширення практики 
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ксенотрансплантації як вирішальної хірургічної 
терапії.

Етичні проблеми в галузі трансплантації 
ускладняються зростанням чисельності осіб, 
які потребують пересадження органів, з одного 
боку, і нестачею повноцінних донорів з іншого. 
Біоетика загострює увагу на проблемах: інфор-
мованої згоди пацієнта, донора, його родичів; 
права суспільства брати органи у мертвих; 
неприпустимості експериментального переса-
дження чи таких пересаджень, які можуть впли-
нути на ідентичність особи; констатації смер-
ті у випадку донорства від мертвого, а також 
справедливості розподілу донорських органів 
у випадку черги реципієнтів. Головними тут 
є проблеми співвідношення технології та етики, 
а також повага до тілесної природи особисто-
сті. Крім цього, з розвитком технології виникає 
проблема пересадження штучних органів, або 
імітаторів чіпів тощо.

У сучасній науці наявна класифікація різ-
них форм і типів пересадження, яка відобра-
жена у міжнародному і внутрішньодержавно-
му законодавствах, з урахуванням загальних 
етичних засад та особливих етичних проблем. 
На основі Конвенції з прав людини (2010 р.) 
Рада Європи розгорнула активну діяльність 
щодо співпраці держав-членів у царині медич-
ного законодавства [19]. Загальні й спільні для 
європейських країн засади, на яких ґрунтується 
їх законодавство щодо трансплантації, закла-
дені у Соціальній хартії Європи (1996 р.), яка 
в ст. 11 передбачає обов’язок держав турбува-
тися про здоров’я своїх громадян [20], також 
у Європейському кодексі соціальної безпеки 
(1990 р.), що гарантує проведення заходів пре-
вентивного, лікувального й реабілітаційного 
характеру [21]. 

Головні засади законодавства Ради Євро-
пи щодо переливання крові (кодекс 1975 р. 
Рейк’явік), обміну тестами на сумісність тка-
нин (Угода № 84 від 1974 р.), проблем, які сто-
суються пересадження органів і взяття тка-
нин та органів людини (Рекомендація № 79/5, 
Рекомендація № 78/29 (1978 р.)), спрямовані 
на сприяння співпраці та безпеці в галузі тран-
сплантації й запобіганню її комерціалізації 
[22, с. 49–74].

В Конвенції з біоетики, затвердженої Радою 
Європи, підтверджується заборона торгівлі 
частинами людського тіла [23].

Пересадження органів, а отже, й різнома-
нітні зловживання у цій галузі (торгівля дітьми, 

зокрема новонародженими, вилучення органів 
без відома пацієнтів під час операцій і т. ін.) 
є настільки актуальною проблемою, що вона 
відображена у нормативних документах усіх 
країн. Про пересадження органів ідеться у ст. 13, 
14 і 15 Етичних принципів Європейської меди-
цини, що схвалені Міжнародною конференцією 
лікарів Європейської Економічної співдружності 
6 січня 1987 р. ХХХІХ асамблея Всесвітньої 
медичної асоціації у жовтні 1987 р. схвалила 
Декларацію пересадження органів. Новий іта-
лійський Кодекс медичної професійної етики 
(1995 р.) має дві спеціальні статті (36 і 37), які 
розглядають проблему констатації смерті і під-
тримки життя особи, що визнана клінічно мер-
твою, з метою продовження діяльності органів, 
призначених для пересадження [24, с. 207]. 
В Україні також був прийнятий Закон «Про 
трансплантацію органів та інших анатомічних 
матеріалів людини» від 16.07.1999 № 1007-
ХІУ. Року. На зміну цьому Закону вступив у дію 
з 01.01.2019 року Закон України «Про засто-
сування трансплантації анатомічних матеріалів 
людині» від 17.05.2018 № 2427-VIII [25], який 
розблокував трансплантацію органів.

Цей закон, зокрема, регулює пересадку орга-
нів від померлої людини. З 1 січня 2021 року 
відповідно до рішення уряду запрацювала Єди-
на державна інформаційна система трансплан-
тації органів та тканин (ЄДІСТ), завданням якої 
є зіставлення переліку очікування пацієнтів 
та донорських органів, збирається інформація 
про сумісність донора [26].

У відповідному Законі України існують суттєві 
етичні обмеження щодо трансплантації органів 
та інших анатомічних матеріалів людини, взя-
тих у людини чи у тварини. Хоча практика пер-
есадження у медицині України дещо відстає від 
інших країн. Дія цього Закону не поширюється на 
аутотрансплантацію, імплантацію та трансплан-
тацію статевих залоз, репродуктивних клітин 
та живих ембріонів (ст. 2; ст. 3). Однак цей Закон 
зберіг ст. 19, ч. 1, згідно з якою «фетальні мате-
ріали для трансплантації та/або виготовлення 
біоімплантатів отримуються у закладах охоро-
ни здоров’я, що проводять операції штучного 
переривання вагітності (аборти), пологи та роз-
родження, за письмовою згодою жінки, внаслідок 
вагітності якої отримано ці матеріали, за умови 
збереження конфіденційності відомостей про 
неї», що етично неприпустимо. Органи влади 
повинні протидіяти нелегальному бізнесу і циніч-
ній торгівлі частинами ембріонів людини, які про-
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даються за кордон (згідно із журналістським роз-
слідуванням «Закритої зони» 5-го каналу 2004 р. 
«І мертвих, і живих, і ненароджених...»).

Попит на донорський матеріал також призвів 
до розвитку морально не прийнятних способів 
отримання трансплантатів людини, що супро-
воджуються широким спектром учинення таких 
злочинів, як убивство, заподіяння тілесних 
ушкоджень, підроблення чи знищення докумен-
тів, незаконні аборт чи всиновлення, укладання 
комерційних угод стосовно людини, контрабан-
да, зловживання службовим становищем тощо, 
і мають суспільно небезпечний характер Це 
обумовлює необхідність посилити криміналь-
но-правовий захист людини, її прав на безпе-
ку, життя та здоров’я й визначити перспектив-
ні напрями запобігання незаконній діяльності 
у сфері трансплантації. Так, у Кримінальному 
кодексі України встановлено відповідальність 
за порушення порядку трансплантації орга-
нів та інших анатомічних матеріалів людини 
(ст. 143) й незаконне донорство (ст. 144) [27].

Генна інженерія застосовується для люди-
ни: щоб пізнати індивідуальні характеристики, 
як аналіз ДНК (батьківство, діагноз генетичних 
хвороб здорових носіїв патогенних генів); вико-
нати терапевтичні застосування соматично 
(лікування пухлин в причинах є ефективнішим, 
ніж в наслідках); зробити втручання в зародко-
ві клітини, щоб уникнути передачі генетичних 
захворювань (ДНК є системою передачі спадко-
вих характеристик організму, наприклад, може 
не мати генів, необхідних продукувати протеїн; 
ставити опір інфекції тощо).

Надзвичайно небезпечною та морально 
неприпустимою є генна терапія статевих клі-
тин, тому що пов’язана зі зміною геному в ряді 
поколінь, може викликати непередбачені нові 
мутації і порушення рівноваги між людським 
суспільством і довкіллям.

Морально неприпустимим є продукування 
зародків, щоб їх потім вживати, як засоби. Люд-
ське життя починається з моменту запліднення 
і заслуговує на пошану [28, с. 328–330].

Загальні засади, що визначають етичні 
проблеми пересадження органів, зводяться 
до трьох: захист життя донора та реципієнта, 
захист ідентичності особистості та добровільна 
інформована згода як з боку донора, так і від 
рецепієнта.

Нині при відборі пацієнтів для пересадження 
їм органів у медицині послуговуються трьома 
критеріями:

– утилітарним, згідно з яким органи розподі-
ляють на основі засади соціальної корисності, 
тобто перевагу має той, хто після одужання 
зможе повернутися до трудового життя, що 
етично неприйнятно;

– критерієм випадковості, який виключає 
будь-які інші мотиви, крім звичайної черговості 
запитів на пересадження;

– терапевтичним, який є найгуманнішим, бо 
враховує терміновість пересадження, стан паці-
єнта та можливість успіху, перспективи «прижи-
вання» органа тощо. При цьому виключається 
будь-яка дискримінація пацієнта [29, с. 148–156].

Щоденна клінічна реальність трансплантації 
набуває важливого значення, як індивідуального, 
так і соціального, спонукаючи суспільство зайня-
ти позицію сприяння необхідним заходам охоро-
ни здоров’я і законодавчої політики, щоб виріши-
ти проблему пошуку органів для пересадження.

Прогрес трансплантації залежить від розвит-
ку знань у цьому секторі та реалізації можли-
востей техніки, що дають змогу «уніфікувати» 
тканини і розпізнавати рівень їхньої сумісності.

Об’єктом ксенотрансплантації на сучас-
ному етапі є пересадження клітин, тканин 
або органів тварин людині або тварині іншого  
виду [30, с. 190–193].

Першу спробу переливання крові від вів-
ці людині в Англії здійснив у 1667 році Річард 
Ловер (Оксфорд, Англія). У 1924 р. професор 
Валентин Войно-Ясинецький, перебуваючи на 
засланні у Сибіру, намагався врятувати життя 
хворому з важкою уремією шляхом трансплан-
тації козячої нирки. Втім він зіткнувся з пробле-
мою відторгнення. Проте це була операція від-
чаю, а не справжньої надії. У 1970-ті роки було 
пересаджено дитині нирку мавпи, яка функціо-
нувала протягом 3-х місяців. Також було здійс-
нено трансплантацію серця мавпи людині. На 
жаль, пацієнт, якому трансплантували серце 
шимпанзе, прожив лише місяць після операції, 
так і не прийшовши до тями. Згодом вчені при-
йшли до висновку, що серцевий м'яз приматів 
набагато слабкіший від людського, який не дає 
можливості здійснювати діяльність з перека-
чування крові в повному обсязі. У 1990-ті роки 
було проведено дві трансплантації печінки мав-
пи людині. Ці трансплантати функціонували 
26 та 72 дні [31, с. 210].

На сьогодні пересаджено клапани серця свині 
(кардіохірургія), проведено трансплантацію шкіри 
свині (комбустіологія) [32, с. 127–130]. Вирощено 
культуру клітин панкреатичних острівців поросят 
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(лікування інсулінозалежного цукрового діабету). 
У Запорізькому центрі трансплантології успішно 
проведено 180 ксенотрансплантацій β-клітин 
острівців підшлункової залози [33, с. 132–134].

Екстрактом кріоконсервованої селезінки 
свині проведено лікування абсцесів легень. 
Органною культурою надниркових залоз 
поросят відбулася корекція гіпофункції над-
ниркових залоз: у 2004 р. в інституті проблем 
кріобіології і кріомедицини у Харкові ксе-
нотрансплантація культури надниркових залоз 
дала позитивні результати при загоєнні тро-
фічної виразки гомілки у хворого на ревмато-
їдний артрит та забезпечила тривалий період 
ремісії з відсутністю бронхоспазмів у хворої 
на бронхіальну астму [34, с. 39–42]. Орган-
ною культурою щитоподібної залози поросят 
проведено корекцію гіпофункції щитоподібної 
залози [35, с. 143–145].

Ксенотрансплантація дає можливість отри-
мання практично у необмеженій кількості 
донорських клітин, тканин, органів та уник-
нення довготривалого очікування людського 
трансплантату реципієнтом, що запобігає його 
передчасній смерті. Ксенотрансплантація доз-
воляє бути альтернативою при виникненні 
правових моментів використання донорського 
матеріалу після смерті людини. Тому мораль-
но-етичні проблеми з боку реципієнта є менши-
ми у порівнянні з використанням трупного мате-
ріалу [36, с. 4–16].

Окрім цього, є можливим досягнення покра-
щення загального стану реципієнта після ксено- 
трансплантації упродовж 6–18 місяців, а також 
скорочення термінів одужання та нормалізації 
фізіологічних показників реципієнта. Тривале 
культивування клітин і тканин тварин дозво-
ляє не лише збільшити кількість матеріалу, але 
й зменшити його імуногенність [37, с. 98–106].

Під час ксенотрансплантації є можливе 
міжвидове перенесення інфекційних агентів 
(вірусів, бактерій, пріонних білків – особливого 
класу інфекційних, суто білкових, патогенів, що 
спричинюють тяжкі захворювання централь-
ної нервової системи). Зокрема, лише у свині 
ідентифіковано понад 60 інфекційних агентів 
з потенційною здатністю інфікувати людину. 
Негативним наслідком є обмежений термін 
функціонування: сьогодні максимальний тер-
мін для трансплантованих інсулоцитів підшлун-
кової залози складає 8–12 місяців. Може бути 
погіршення стану пацієнта, пов’язаного з іму-
ногенністю ксенотрансплантанта. Негативним 

ефектом є невідповідність хімізму та біологіч-
ної активності синтезованих ксенотранспланта-
том біологічно активних речовин, що пов’язано 
з відмінністю біохімічних та фізіологічних про-
цесів [38].

Захворювання, що було викликане вірусом 
свинячого грипу у 1918 р., забрало 20 млн люд-
ських життів. Хвороба Кройцфельда – Якоба 
виникла при перенесенні пріонів від овець до 
корів, а від останніх до людини. СНІД, правдо-
подібно, виник при попаданні вірусу імуноде-
фіциту від зелених мавп та макак до людини. 
Інфікування вірусом курчат людини викликав 
спалах епідемії важкого гострого респіраторно-
го синдрому (SARS) у Гонконгу.

Таким чином, потрібно враховувати різні 
умови та, у ряді випадків, механізми функціо-
нування тих самих органів у людини і тварин. 
Необхідно брати до уваги різні часові проміжки 
існування тих самих органів (різний час життя) 
людини і тварин [39, с. 19].

При ксенотрансплантації необхідно врахову-
вати такі засади:

– співвідношення ймовірності успіху та нега-
тивного результату;

– переважання потенційної користі для 
людини над небезпекою інфікування людської 
популяції;

– виключення можливості пересадки мозку 
і статевих залоз як органів, що визначають сут-
ність індивіда;

– можливий максимальний захист тварин- 
донорів від страждань, пов’язаних із отриман-
ням органів;

– психологічну сумісність рецепієнта з дум-
кою про життя з органом, отриманим від істоти 
іншого виду;

– повагу релігійних переконань рецепієнта 
щодо «нечистоти» тварини-донора;

– інформованість пацієнта про можливий 
ризик ксенотрансплантації за життєвими пока-
зами у разі відсутності алотрансплантатної аль-
тернативи [40, с. 4–16].

Висновки і пропозиції. Проблема даруван-
ня органів викликає певні міркування щодо змі-
сту і цінності такого рішення. Кожна дія, яка має 
об’єктом людське тіло, не зупиняється на ньо-
му, а швидше осягає суб’єкт цього тіла, тобто 
саму особу в її цілісності. Найбільший дар, який 
ми можемо зробити це дар нас самих. 

Жодна мета, наскільки б позитивною вона не 
була, не виправдовує прямого знищення фізич-
ного життя, навіть якщо йдеться про життя іншої 
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людини. Іншою є ситуація, коли йдеться про 
осягнення більшого добра, такого, як виживан-
ня іншої особи ціною зменшення лише ефек-
тивності або якості здоров’я, що було б етично 
виправдане, і також заслуговувало б схвалення 
силою засади солідарності (що по-християн-
ськи називаємо «милосердям»). 

Трансплантація органів, таких, як головний 
мозок, гонади, гіпофіз, має етичне обмеження 
на рівні спричинення зміни ідентичності особи. 

У визначенні першочерговості доступу до 
органів для трансплантації великою мірою 
потрібно ретельно дотримуватись імунологіч-
ної та клінічної оцінки, а критерії призначення 
дарованих органів не повинні бути підпоряд-
ковані логіці «дискримінації» або утилітарному 
принципу.

 Етичні проблеми пересадження органів 
визначають такі загальні засади транспланта-
ції органів: захист життя донора і реципієнта, 
захист ідентичності особистості та інформова-
на згода.

Основні положення ксенотрансплантації 
не протирічать засадам біоетики. Найбільш 
перспективним можна вважати використан-
ня “чистих” ліній тварин-донорів (одержаних 
у результаті близьких родинних схрещувань, 
гомологічні хромосоми яких несуть однакові 
алелі певних генів – мають той самий генотип), 
найвірогідніше, поросят.

 Ксенотрансплантація, рівно ж як і інші фор-
ми трансплантації з лікувальною метою, повин-
на проводитись лише в установах, що мають 
відповідну ліцензію МОЗ України. 

Більш серйозними виглядають аспекти 
медико-біологічного характеру, що пов’язані 
з високою ймовірністю безпосереднього інфіку-
вання людської популяції тваринними вірусами 
або пріонами, до яких не буде резистентності, 
і саме це може ставити наробки ксенотран-
сплантації під сумнів.

 Проблеми етичного характеру пов’язані 
з уникненням страждань тварин, які можуть 
супроводжувати наукові розробки методів 
ксенотрапсплантації. Біохімічні, фізіологіч-
ні та вікові характеристики існування людини 
і тварин відмінні, що є важливими чинниками, 
на які треба зважати при розробці нових мето-
дів ксенотрансплантації.

На законодавчому рівні необхідно виріши-
ти етичні, моральні та соціальні питання щодо 
постачання органів та методів їх розподілу, 
а також проблеми щодо використання живих 

донорів в якості добровольців у відповідності 
до засад біоетики. 

Верховній Раді України необхідно внести 
зміни до Закону України «Про застосування 
трансплантації анатомічних матеріалів людині» 
(від 17.05.2018 № 2427-VIII ), зокрема вилучи-
ти етично неприпустиму статтю 19 «Фетальні 
матеріали для трансплантації та/або виготов-
лення біоімплантатів отримуються у закладах 
охорони здоров’я, що проводять операції штуч-
ного переривання вагітності (аборти), пологи 
та розродження, за письмовою згодою жінки, 
внаслідок вагітності якої отримано ці матеріали, 
за умови збереження конфіденційності відомо-
стей про неї»), а також удосконалити організа-
цію трансплантологічної служби.
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Tereshkevych H. T. (s. Diogena). Formation of state policy in the field of transplantology 
from the position of basics of bioethics

One of the key directions of social and legal development of Ukraine is the field of transplantol-
ogy, which, like the entire medical field, is going through an important stage of reform and search  
for ethical and legal solutions to the current challenges of scientific and technological progress.

 Transplantology is not just a branch of science that deals with the problems of transplantation  
of organs, tissues or their artificial substitutes. For many people around the world, this is the last 
ray of hope for the future. That is why public authorities should pay special attention to this area  
of medicine and regulate its activities in accordance with the principles of bioethics.

An unresolved part of the problem of transplantation is to take into account the principles of bio-
ethics in the context of public policy and possible directions for the development of legislation based 
on it in this area. The proposed study aims to address public administrators at the legislative level  
to address the anthropological and social problems of transplantation in accordance with the princi-
ples of bioethics.

The aim of the article is to analyze the state policy in solving the problems of transplantology from 
the standpoint of bioethics.

The problem of organ donation raises questions about the content and value of such a decision. 
Every action that has the object of the human body does not stop at it, but comprehends the subject 
of this body, that is, the person in its entirety.

No goal justifies the direct destruction of physical life, even if it is the life of another person.  
The situation is different when it comes to achieving a greater good, such as surviving at the cost  
of reducing only the effectiveness or quality of another person's health, which would be ethically 
justified and deserve the approval of the principle of solidarity.

Immunological and clinical assessments should be considered in determining the priority  
of access to organs for transplantation. The criteria for the appointment of donated organs should not 
be subject to the logic of discrimination or the utilitarian principle.

Prospects for further research are to develop measures of public administration to improve  
the organization of transplantation services on the basis of bioethics.

Key words: public policy, principles of bioethics, transplantation, health care system, public 
administration bodies.
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ПАРАДИГМА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ 
У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 
В УКРАЇНІ
Наукова стаття присвячена комплексному дослідженню та визначенню соціальної без-

пеки особистості у системі публічного управління охороною праці в Україні. Акцентовано 
увагу на тому, що кожна держава формує національну модель системи соціального захи-
сту населення, що відповідає вимогам та інтересам суспільства, обумовлену комплексом 
причин соціально-економічного характеру, географічними особливостями, культурними та 
історичними традиціями, формою державного устрою, ступенем розвитку громадянського 
суспільства, а також моделлю соціальної держави та типом її соціальної політики. Уяв-
лення про найбільш помітні відмінності в підходах до побудови моделей національних сис-
тем соціального захисту, що існують у світі, дає можливість виокремити та наповнити 
практичним значенням концепцію побудови та формування механізмів публічного управлін-
ня соціальної безпеки особистості, що набуває особливого значення в контексті сталого 
розвитку державно-суспільного життя в Україні.

Зроблено висновок, що у широкому сенсі система соціального захисту та безпеки насе-
лення необхідна у всіх сферах життєдіяльності суспільства, а тому, виділяється сім напря-
мів соціального захисту (підтримки) населення: політичний захист; правовий захист; осо-
биста безпека; захист у сфері праці та зайнятості; споживчий захист; побутовий захист; 
морально-психологічний захист. Вказано, що на загальнодержавному рівні інституцій-
но-організаційна структура соціального захисту має розгалужену мережу й представле-
на такими видами діяльності, як соціальне страхування, соціальне забезпечення, соціаль-
на допомога. Звідси випливає, що становлення національних систем соціального захисту 
пов’язане зі станом економічної бази країни, проведенням державою соціально-орієнтованої 
політики. Обумовлюють перманентні зміни у моделюванні властивостей соціального захи-
сту її характеристики: природне середовище, демографічні та соціокультурні фактори, 
історично-сформована соціальна стратифікація населення, рівень розвитку економічної та 
соціальної інфраструктури тощо.

Ключові слова: публічне управління, механізми публічного управління, людський фактор, 
безпека людини, управління безпекою людини, соціальна безпека, безпека особистості.

Постановка проблеми. Кожна держава 
формує національну модель системи соціаль-
ного захисту населення, що відповідає вимогам 
та інтересам суспільства, обумовлену комплек-
сом причин соціально-економічного характеру, 
географічними особливостями, культурними 
та історичними традиціями, формою державно-
го устрою, ступенем розвитку громадянського 
суспільства, а також моделлю соціальної дер-
жави та типом її соціальної політики. Уявлення 
про найбільш помітні відмінності в підходах до 
побудови моделей національних систем соці-
ального захисту, що існують у світі, дає мож-

ливість виокремити та наповнити практичним 
значенням концепцію побудови та формування 
механізмів публічного управління соціальної 
безпеки особистості, що набуває особливого 
значення в контексті сталого розвитку держав-
но-суспільного життя в Україні.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-прикладні аспекти дослідження соці-
альної безпеки як важливого суспільно-держав-
ного явища досліджували численні науковці, 
зокрема концептуальні та стратегічні підходи 
до забезпечення соціальної безпеки у контек-
сті людського розвитку й регіону досліджували 
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О. Власюк, В. Онищенко, Т. Завора, О. Чепур-
ний, а також С. Бєлай. З позицій економіки, 
політології та соціології концепції соціальної 
безпеки розробляють М. Ліга, Д. Зеркалов, 
Г. Пирогов, В. Серебрянніков, А. Хлоп’єв та інші. 
Натомість, з позицій публічного управління 
питання соціальної безпеки знайшли своє відо-
браження у наукових працях таких вчених як: 
В. Куйбіда, О. Амоша, А. Баланда, О. Новікова, 
А. Колот, І. Мансуров, Ю. Харазішвілі, О. Гріш-
нова, О. Іляш, З. Живко, О. Ляшенко, Є. Матвії-
шин, Л. Весельська, Л. Шамілева, О. Панькова, 
А. Шастун, П. Петровський, К. Бліщук, Г. Дзяна, 
Л. Новак-Каляєва. Водночас, питання пов’язані 
із пошуком напрямків та шляхів виокремлен-
ня соціальної безпеки особистості у систему 
публічного управління охороною праці в Україні 
ще не отримали належного теоретико-приклад-
ного обґрунтування та аналізу.

Внаслідок чого метою даної статті є повне, 
всебічне та доктринальне дослідження соціаль-
ної безпеки особистості у систему публічного 
управління охороною праці в Україні крізь приз-
му теоретико-концептуального аспекту.

Виклад основного матеріалу. З позицій нау-
кових аспектів соціальна безпека особистості 
означає реалізацію прав людини (право на життя, 
право на працю, право на здобуття освіти, право 
на доступні медичні послуги тощо), недоторкан-
ність особи, власності, можливості розвитку осо-
бистості та надання людині «можливості вибору», 
що реалізується у здоровому житті, довголітті, 
вільному розвитку інтелектуальних та інших твор-
чих здібностей. Соціальна безпека в умовах гло-
балізації робить необхідним взаємодію світової 
спільноти за значимим колом проблем, що нале-
жать до цивільних, політичних, соціальних прав 
та свободи особистості [1, c. 409].

Одним із засобів забезпечення соціальної 
безпеки особистості, попередження соціальних 
ризиків є соціальний захист населення. Аналіз 
світового досвіду соціального захисту населення 
свідчить, що моделі соціальної політики та соці-
ального захисту населення визначаються еко-
номічною системою, соціальними цілями, що 
склалася, орієнтацією держави на забезпечення 
якості життя; при різноманітності моделей загаль-
ним є зростання масштабів втручання держави 
в економічне та соціальне життя; орієнтація на 
захист сімейних доходів; стабільність, прозорість, 
адресність, комплексність системи [2, c. 144].

В контексті історико-методологічного підхо-
ду розробка концепції соціального захисту (під-

тримки) передбачає виявлення зв’язків із зовніш-
нім середовищем, оскільки будь-яка система 
постає як складова більшої системи [3, c. 70]. 
У цьому випадку зовнішнім оточенням є, по-пер-
ше, система соціального захисту (підтримки) 
населення, по-друге, соціальна політика (при 
цьому доцільно абстрагуватися від різноманіт-
тя суспільного життя, складних, динамічних 
та суперечливих суспільних відносин). Значи-
мість та невирішеність проблем, суперечливість 
законодавства, декларативність урядових про-
грам та заходів зумовлюють необхідність нової 
моделі соціальної політики [4, c. 31]. Як вихідні 
положення останньої пропозиції виокремлю-
ються такі як: розгляд фінансування соціальної 
сфери не як витрати, а як інвестиції в людський 
незаміщуваний капітал, і відтак, відповідність 
моделі соціальної політики сутності соціальної 
держави; розмежування повноважень та пред-
метів відання у соціальній сфері гілкам та рівням 
влади; систематизація законодавства в галузі 
соціальної сфери та соціальної політики в рам-
ках реалізації публічного управління; у галузі 
доходів як пріоритетний напрямок визначення 
та запровадження державних мінімальних соці-
альних стандартів; мінімальної погодинної заро-
бітної плати; реформування соціально-трудових 
відносин, удосконалення практики соціально-
го партнерства, створення дієвих механізмів 
захисту прав та свобод людини і громадянина; 
розробка комплексної програми щодо розши-
рення фронту зайнятості; створення системи 
незалежної соціальної експертизи; реформу-
вання інституційної структури, демонополізація 
соціальної інфраструктури; формування єдино-
го інформаційного поля соціальної сфери; дер-
жавно-суспільний характер соціальної політики. 
На основі названих підходів формується кон-
цепція соціального захисту (підтримки) населен-
ня на загальнодержавному та галузевому рівні,  
а також прямо та опосередковано забезпечується 
соціальна безпека особистості як більш вузький 
та специфічний аспект публічного управління.

Натомість, на глибоке переконання окремих 
дослідників, соціальні завдання у соціальній 
державі мають бути зведені до рангу пріоритет-
них [5, c. 48]. Підвищення доходів слід розгля-
дати як передумову економічного зростання, а 
не лише як результат, що зумовлено, по-перше, 
вимогами виробництва до якості робочої сили; 
по-друге, формуванням попиту, що є стиму-
лом розвитку, з допомогою доходів. Занижений 
рівень заробітної плати обмежує відтворення 
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робочої сили, перешкоджає збільшенню купі-
вельної спроможності населення і, відповід-
но, зростанню виробництва, робить участь 
у громадському виробництві непривабливою,  
а участь у публічному управлінні зводиться 
нанівець [6, c. 61]. 

Другою концептуальною посилкою є пози-
тивна динаміка заробітної плати, що виража-
ється у багаторазовому її збільшенні, що доз-
волить зменшити нерівність громадян у доступі 
до матеріальних та духовних благ, гарантувати 
в перспективі гідні пенсії та скоротити чисель-
ність населення, яке одержує соціальну допо-
могу [7, c. 194]. Держава, що ідентифікує себе 
як соціальна, є ресурсом соціальної політики 
та реалізує соціальну стратегію з урахуванням 
соціальних перспектив, соціальних цілей, соці-
альних можливостей та соціальних ризиків. 
Сучасна держава зосередила всю повноту соці-
альної політики, а тому вимушена пасивність 
інших суб’єктів соціальної політики розцінюєть-
ся як утримувальні настрої, а діяльність дер-
жави – як невпинна турбота про благо народу, 
тоді як, заходи соціального характеру обмеже-
ні, має місце відмова від виконання соціальних 
зобов’язань через відсутність коштів [8, c. 188]. 
Наступним важливим посиленням формуван-
ня концепції соціального захисту (підтримки) 
є індексація доходів, механізм індексації вклю-
чає оцінку вартості споживчого кошика не тільки 
урядом, а й профспілками, незалежними екс-
пертами, як це робиться в більшості розвине-
них країн [9, c. 20]. Окрім того, існуючі проєк-
ти перенесення податкового навантаження на 
кінцевого одержувача доходів (тобто на сім’ї на 
основі декларування їх доходів), по-перше, ще 
сильніше вдарять за рівнем життя населення, 
а, по-друге, не призведуть до зростання інвес-
тицій з боку приватного сектору через посилен-
ня обмежень з боку попиту [10, c. 141]. Таким 
чином, податкова реформа (як і економічна 
реформа в цілому) повинна не тільки мати на 
меті підвищення добробуту громадян, а й роз-
глядати його як необхідну умову успішності 
перетворень в економічній сфері.

Принципами комплексної моделі, значущими 
для організації соціального захисту та її ефек-
тивного функціонування є: орієнтація на захист 
сімейних доходів, їх індексація; зміна методо-
логії обчислення прибуткового податку (податок 
обчислюється не з індивідуальних доходів осіб, 
які мають сім’ю, а із середньодушових сімейних 
доходів); законодавче визначення соціальних 

зобов’язань держави; розмежування предметів 
відання та повноважень між рівнями державної 
влади, а також державною владою та місце-
вим самоврядуванням з фінансовим забезпе-
ченням; використання потенціалу громадських 
організацій у сфері соціального захисту насе-
лення; соціальна експертиза законопроєктів 
Для створення дієвої системи соціального захи-
сту населення необхідна концепція, що визна-
чає її методологічні, методичні та організаційні 
засади. Слід погодитись з позицією авторів, які 
обґрунтовують необхідність реалізації систем-
ного підходу до теоретичного розгляду соціаль-
ного захисту та безпеки й до розробки комплек-
су заходів щодо їх вдосконалення.

Методологія системного аналізу передба-
чає їх дослідження: з позицій теоретико-ме-
тодологічних – обґрунтування цілей, завдань, 
пріоритетів, принципів та способів соціального 
захисту та безпеки як населення, так і кожного 
окремого індивіда, з позицій соціальної політи-
ки – розробка механізму управління соціальни-
ми процесами; з позицій системної соціальної 
технології як комплекс технологій із підтримки 
населення. Виділення названих підходів, пози-
цій є науковою абстракцією; у реальному соці-
альному житті теорія та практична діяльність 
(управлінська, виконавська) взаємопов’язані 
та детерміновані [11, c. 193]. На теоретико-ме-
тодологічному рівні формується концепція соці-
ального захисту та безпеки населення, особ-
ливості соціального захисту різних категорій 
населення, що включає мету, завдання, принци-
пи, функції, інноваційні моделі, систему зв’язків 
як внутрішньої системи, так і із зовнішнім серед-
овищем, а також механізм функціонування. 

Висновки. Таким чином, можна зробити 
висновок, що у широкому сенсі система соці-
ального захисту та безпеки населення необхід-
на у всіх сферах життєдіяльності суспільства, 
а тому, виділяється сім напрямів соціально-
го захисту (підтримки) населення: політичний 
захист; правовий захист; особиста безпека; 
захист у сфері праці та зайнятості; споживчий 
захист; побутовий захист; морально-психоло-
гічний захист. Принциповим методологічним 
підходом розробки концепції соціального захи-
сту (підтримки) населення стало визначення 
відносин у межах системи соціального захисту 
та безпеки. До суб’єктів соціального захисту 
(підтримки) населення відносяться: по-перше, 
особистість, соціальні групи, соціальні інститути, 
яким надається підтримка; по-друге, установи, 
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інститути, які здійснюють діяльність у сфері 
соціального захисту (підтримки) населення. 

На загальнодержавному рівні інституцій-
но-організаційна структура соціального захисту 
має розгалужену мережу й представлена таки-
ми видами діяльності, як соціальне страхування, 
соціальне забезпечення, соціальна допомога. 
Звідси випливає, що становлення національних 
систем соціального захисту пов’язане зі станом 
економічної бази країни, проведенням державою 
соціально-орієнтованої політики. Обумовлюють 
перманентні зміни у моделюванні властивостей 
соціального захисту її характеристики: природ-
не середовище, демографічні та соціокультурні 
фактори, історично-сформована соціальна стра-
тифікація населення, рівень розвитку економіч-
ної та соціальної інфраструктури тощо.
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Tsymbal B. M. The paradigm of social security of the individual in the system  
of public management on labor protection in Ukraine

The scientific article is devoted to a comprehensive study and definition of social security of the 
individual in the system of public management of labor protection in Ukraine. Emphasis is placed 
on the fact that each state forms a national model of social protection that meets the requirements 
and interests of society, due to a range of socio-economic reasons, geographical features, cultural 
and historical traditions, form of government, level of civil society, and model of the welfare state and 
the type of its social policy. The idea of the most noticeable differences in approaches to building 
models of national social protection systems that exist in the world, makes it possible to identify and 
fill in practical significance the concept of building and forming mechanisms of public management  
of social security, which is especially important in the context of sustainable development. in Ukraine.

It is concluded that in a broad sense the system of social protection and security of the popula-
tion is necessary in all spheres of society, and therefore, there are seven areas of social protection 
(support) of the population: political protection; legal protection; personal security; protection in the 
field of labor and employment; consumer protection; household protection; moral and psychologi-
cal protection. It is indicated that at the national level the institutional and organizational structure  
of social protection has an extensive network and is represented by such activities as social insur-
ance, social security, social assistance. It follows that the formation of national social protection 
systems is associated with the state of the economic base of the country, the state’s socially ori-
ented policy. Determine the permanent changes in the modeling of the properties of social protec-
tion and its characteristics: the natural environment, demographic and socio-cultural factors, histor-
ically formed social stratification of the population, the level of economic and social infrastructure  
and more.

Key words: public administration, mechanisms of public administration, human factor, human 
security, human security management, social security, personal security.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
У статті визначено особливості публічного управління зарубіжних країн, зокрема проа-

налізовано досвід трьох європейських країн, які за результатами міжнародного опитування 
PISA-2018 увійшли до 10 країн з відмінними показниками. Серед цих країн: Естонія, Фінляндія 
та Польща. Розглянуто успішний досвід побудови системи управління освітою на демо-
кратичних засадах, у співпраці з владою та громадянським суспільством. Для цього було 
проаналізовано компетенцію органів державного самоврядування, основні підходи до фінан-
сування освіти та участь громадянського суспільства в управлінні освітою. Виявлено, що 
освіта в цих країнах є одним із пріоритетів держави та громадськості. Визначено харак-
терну для цих країн тенденцію: держава гарантує безкоштовну освіту та рівний доступ 
до якісної освіти. Визначено типові механізми та основні джерела фінансування для кожної 
країни. Підкреслено, що зарубіжні країни використовують різні форми та методи у сфері 
управління освітою.

Досліджено процеси розподілу повноважень та формування і реалізацію політики у сфері 
освіти, залучення громадянського суспільства до управлінських процесів, залучення бать-
ків та учнів до управління школою. Виявлено деяку схожість повноважень у сфері освіти на 
рівні територіальної громади як у Естонії, Фінляндії так і Польщі. Всі органи державного 
самоврядування зобов’язані забезпечити дошкільну, початкову та базову освіту; організу-
вати транспорт, харчування учнів; утримувати будівлі закладів освіти, забезпечити мате-
ріальні та технічні ресурси; встановити, видалити та при необхідності реорганізовувати 
навчальні заклади; призначити директорів навчальних закладів.

Визначено основні підходи до управління освітою на рівні територіальної громади, які 
можуть бути реалізовані в Україні, зокрема: участь органів місцевого самоврядування у доборі 
кваліфікованих кадрів у закладах освіти; фінансова незалежність закладів освіти; поповнення 
шкільного бюджету шляхом надання додаткових платних послуг; залучення аутсорсингових 
компаній до виконання окремих повноважень; забезпечення мотивації висококваліфікованих 
педагогів до роботи в сільських закладах освіти; створення національного реєстру, який міс-
тив би вичерпну інформацію про заклади освіти незалежно від підпорядкування.

Ключові слова: державне управління, органи місцевого самоврядування, громадянське 
суспільство, освітні послуги, освіта, розвиток.

Постановка проблеми. Зміни, які переживає 
наше суспільство сьогодні, є обов’язковими для 
економічної стабільності і розвитку освіченості 
нації. Одна з головних реформ, яка сприятиме 
ефективному управлінню у сфері освіти на всіх 
державно управлінських рівнях – це адаптація 
освітньої системи до сучасних вимог. Дослід- 
ження тенденцій та орієнтирів розвитку освіти 
та вдосконалення системи управління освітою 
в розвинених країнах, має важливе значення для 
модернізації освіти нашої країни, зокрема надає 
перспективи для прогнозування, визначення 

ймовірних ризиків, а також для ефективного 
управління освітою на державному, регіональ-
ному та місцевому рівнях. У процесі здійснення 
реформ особливої актуальності набуває досвід 
зарубіжних країн, які вдало вирішують проблем-
ні питання в сфері освіти та успішно управляють 
нею у концепції державно-громадського парт-
нерства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемам міжнародного досвіду поширення 
управління освітою на місцевому рівні присвяти-
ли свою роботу вітчизняні та іноземні науковці до 

© Шимко О. Р., 2022
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яких слід віднести: С. Григанська, Н. Протасова, 
В. Луговий, Є. Лебідь, Ю. Молчанова, та ін. Проте 
питання формування та реалізації державно-гро-
мадянського управління освітою в зарубіжних 
країнах залишається недостатньо вивченим.

Ціль статті полягає у здійснені ґрунтовного 
аналізу взаємодії органів державної влади і гро-
мадянського суспільства та визначені основних 
підходів, які можна імплементувати в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У розвинено-
му громадянському суспільстві влада залежить 
від громадян, оскільки громадськість має вплив 
на планування роботи органів влади та прийнят-
тя управлінських рішень. За результатами між-
народного опитування PISA-2018 у Топ-10 країн 
з відмінною продуктивністю увійшли Естонія, 
Фінляндія та Польща [5]. Варто звернути увагу 
на те, що Естонія – країна колишнього Радян-
ського Союзу, яка була приєднана до Європей-
ського Союзу у 2004 році. Фінляндія є основою 
освітньої реформи «Української нової школи». 
Польща – значний український партнер, схожа 
за адміністративно-територіальним устроєм. 

Отже, необхідно зупинитися на деяких 
аспектах адміністрування освіти зарубіжних 
країн, зокрема, «повноважень органів місцевого 
самоврядування (далі – ОМС)» [5] у сфері осві-
ти; базових підходах до фінансування закла-
дів дошкільної, середньої та загальної освіти 
та участі громадськості в управлінні освітою. 

Естонія. Зазначена країна славиться вели-
чезним числом зареєстрованих громадських 
організацій, які являють собою створені у поряд-
ку приватної ініціативи некомерційні організації 
та фонди, як приклад в Естонії існує фонд Noored 
Kooli (“«Молодь у школу»), завданням якого 
є надихнути кращих випускників університетів 
прийти на роботу до школи, де їх талант необ-
хідний найбільше. Як і в інших країнах, надання 
громадських послуг – один з найпомітніших видів 
діяльності організацій в Естонії. Громадські орга-
нізації пропонують широкий вибір послуг у сфері 
освіти та інших галузях, як соціальна допомога, 
консультування, навколишня культура і спорт, 
місцевий розвиток і так далі.

Доцільно наголосити, що в Естонії чітко 
визначено розподіл повноважень між дер-
жавною, місцевою владою та школою. Місце-
ва влада – несе основну відповідальність за 
доступність загальної освіти «від дошкільної 
до загальної середньої освіти» [7]. Місцева 
влада є головним засновником муніципальних 
шкіл компетенції, до яких це може стосуватися: 

педагогічні програми розвитку освіти в межах 
своєї адміністративної юрисдикції та її здійс-
нення; створення, планування та закриття муні-
ципалітетів освітніх та обслуговуючих закладів, 
фінансове забезпечення; призначення/звіль-
нення директорів установ які знаходяться під 
їх юрисдикцією; надання транспорту студентам 
та викладачам; надання медичної допомоги 
та харчування дітей у школі.

Держава надає безкоштовну загальну серед-
ню освіту. З цією метою з державного бюджету 
у вигляді освітньої субвенції виділяються кошти 
як муніципальним та приватним установам. Ці 
витрати націлені на заробітну плату вчителів 
і директорів закладів; підвищення їх кваліфі-
кації, підручники, харчування учнів. Крім того, 
державою фінансуються витрати, пов’язані 
зі створенням у школі інтернатів. Витрати на 
початкову школу покриває керівний орган шко-
ли (тобто в основному місцеві органи влади або 
разом з приватними школами, юридична особа 
приватного права) [4].

Варто додати, що з місцевих бюджетів 
фінансуються муніципальні школи (комуналь-
ні послуги, прибирання шкіл, соціальні праців-
ники та психологи, монтажний ремонт тощо). 
Для поповнення місцевого бюджету ОМС як 
засновники закладів освіти, можуть надавати 
додаткові платні послуги (абонементи на від-
відування спортзалу/басейну); а також здавати 
в оренду приміщення (спортивні зали, басей-
ни тощо) в позаурочний час. Установи можуть 
отримати благодійні пожертви або фінансову 
допомогу.

Також цікавим є той факт, що особливістю 
естонської освітньої системи можна вважати 
веб-національний реєстр EHIS (Естонська інфор-
маційна система освіти), де накопичені дані про 
естонську систему освіти. EHIS надає інформа-
цію про заклади освіти, студентів, вчителів (вклю-
чаючи їх заробітну плату), освітні плани, права на 
навчання та іншу документацію [7].

Розглянувши досвід Естонії необхідно 
перейти до Фінляндії, де на муніципально-
му рівні, основним завданням органів влади 
є надання всім дітям можливість вчитися від-
повідно до своїх здібностей усіх дітей дошкіль-
ного та шкільного віку, у тому числі кількість 
дітей із особливими потребами. Дошкільна осві-
та обов'язкова (за рік до школи) та початкова 
школа (9 років). Муніципалітети мають право: 
розподіляти кошти на освіту; підготувати освіт-
ні матеріали через місцеві програми навчання 
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(відповідно до національної основної освітньої 
програми); створити практичні умови навчання, 
ефективність та якість освіти; надання тран-
спорту; організація та проведення конкурсного 
відбору директорів освітніх установ [1, c. 195].

Муніципалітети несуть відповідальність за 
забезпечення освіти та допомогу в освіті дітей 
з особливими потребами відповідно до їх кон-
кретної ситуації. Окрім організації навчання, 
кожна місцева влада, як правило, відповідає за 
соціальні послуги для студентів, у тому числі: 
безкоштовний шкільний обід; медичне обслуго-
вування в школі; безкоштовне лікування зубів; 
послуги працівників соціальних служб та шкіль-
них психологів. Органи місцевого самовряду-
вання не мають юридичний обов’язок щодо 
організації загальної середньої освіти і профе-
сійної підготовки, але вони зобов'язані спри-
яти його фінансуванню. Фінські муніципалітети 
можуть делегувати частину своїх повноважень 
закладам освіти, зокрема щодо підбору персо-
налу та управління школами; визначити мето-
ди навчання, освітні матеріали та підручники. 
У Фінляндії кожен муніципалітет зобов’язаний 
надавати основні послуги: медико-соціальні, 
освітні (дошкільна та базова освіта). Фінан-
сування основних послуг розподіляється між 
державою та муніципалітетами. Частка фінан-
сування приблизно розподілена так: муніципа-
літет – 75%, уряд – 25% [1, c. 197]. 

Держава покриває витрати на шкільне харчу-
вання, студентські поїздки та медичні послуги. 
Муніципалітети отримують частину державних 
ресурсів, але найбільшим джерелом доходу 
є податкові надходження, оскільки муніципалі-
тети мають право збирати податки. Державне 
фінансування не виділяється цілеспрямовано. 
Тому муніципалітети мають повну автономію 
розподіл факультетів між різними базовими 
службами, такими як медичні, соціальні та освіт-
ні. Розрахунок потреб для отримання базової 
освіти у Фінляндії розраховується за форму-
лою, яка включає основний орієнтир: вартість 
навчання на одного студента; кількість жителів 
муніципалітету у віці від 6 до 15 років; віддале-
ність муніципалітету, фактори населення (гус-
тота населення, вік, населення та інвалідність 
у кожному регіоні). 

Варто зазначити, що Урядова програма Фін-
ляндії «Право на навчання – рівний початок 
освітніх шляхів на 2020–2022 роки» охоплює 
дитяче та початкове навчання, що включає про-
єкти, які забезпечують рівний доступ та якість 

освіти в освітніх програмах, спрямованих на 
зменшення відмінностей пов’язаних із соці-
ально-економічним походженням дітей, статтю 
та імміграцією.

Необхідно підкреслити, що у Фінляндії, вели-
ке значення приділяють розширенню та покра-
щенню діалогу між державою та громадянським 
суспільством в освітній сфері. Приблизно 75% 
фінів коли-небудь перебували хоча б в одній 
громадській організації, (муніципальні коледжі, 
центри освіти для дорослих, літні університети 
та освітні центри, які пропонують курси у спра-
ві питань демократизації освіти) [2, c. 31]. Хоча 
всі міністерства взаємодіють із громадянським 
суспільством у сфері своїх інтересів, додатко-
во у структурі Міністерства юстиції Фінляндії 
організовано підрозділ демократії, даний під-
розділ, сприяє співпраці між громадянським 
суспільством та державою. Рада складається 
з представників різних міністерств, лобістських 
організацій, асоціації окружної та місцевої вла-
ди Фінляндії, некомерційних та волонтерських 
організацій. 

Необхідно також звернути увагу на досвід 
Польщі, де доволі плідно працюють окремі 
організації, діяльність яких спрямована на впро-
вадження громадського управління у закла-
дах освіти: громадська Адміністрація, Соці-
альна поліція, Національна охорона. У справі 
демократизації освіти в Польщі значний вне-
сок роблять і громадські об’єднання. Най-
більш активною є Асоціація лідерів локальних 
груп (Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup 
Obywatelskich, Warszawa) [6, c. 19], що прагне 
зміни якості суспільних сфер життя, передов-
сім – освіти, та активної участі громадян у пере-
творенні усіх її галузей (вільний доступ до 
інформації, запобігання корупції та ін.) [6, c. 19].

Слід зазначити, що в Польщі найнижчий 
рівень адміністративного поділу є гміни. До 
власних повноважень гмін належать: створення 
та управління дитячими програмами; обслуго-
вування інституційних будівель освіти; надан-
ня транспорту для студентів; призначення на 
посаду керівника закладу освіти.

Доцільно звернути увагу, що початкова школа 
в Польщі – це 8-річна школа, яка поділяється на 
два етапи: перший етап – навчання у 1–3 класах, 
другий етап – навчання у 4–8 класах. У польській 
системі освіти відповідальність за управління 
школою або установою залежить від однієї люди-
ни – керівника школи (закладу). Загальна осві-
та в основному фінансується (91%) за рахунок 
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державного бюджету [8]. Витрати на освіту, що 
охоплює комуни, складається з кількох джерел: 
освітні стипендії, субсидії, власні доходи муні-
ципалітетів, а також через фонди ЄС. Більша 
частина цієї суми – це освітній грант, який не 
має прямого цільового призначення. При цьому 
враховується кількість учнів у польських школах 
і використовується так званий «Стандарт А» – 
розмір витрат на навчання одного учня у вели-
кому місті. Проте на загальний розподіл гранту 
впливає близько 40 показників – сільська школа 
чи місто, чи навчаються там представники наці-
ональних меншин, чи є там діти з особливими 
потребами та інші. Отже, можна сказати, що гро-
ші на навчання студентів в Польщі різняться. 

Кожна гміна отримує цю суму у перерахун-
ку на кожного учня, тому школи змагаються за 
кожного учня. Держава фінансує приватні шко-
ли через освітню субвенцію, яку гміна передає 
приватному закладу освіти і контролює витра-
ти. Цільові дотації спрямовуються на дошкільну 
освіту, придбання підручників та освітніх мате-
ріалів, на матеріальну соціальну допомогу, на 
організацію догляду за дітьми до 3 років.

Варто додати, що регіональні ресурси ЄС 
витрачаються на забезпечення рівного доступу 
всіх учнів до загальної освіти. Але, фонди ЄС 
направляють кошти не в бюджет гміни напря-
му, а на певні проєкти. Їх на конкурсній основі 
відбирає керівництво воєводства. При цьому, 
часто ці проєкти ведуть різні громадські органі-
зації та неприбуткові організації. Оскільки сума 
освітньої субвенції на кожну гміну вираховуєть-
ся з розрахунку на 1 учня, це змушує їх оптимі-
зувати свої видатки – об’єднуються школи, кла-
си. Якщо ж гміни цього не роблять, то просто 
матимуть додаткові витрати [3, c. 175]. 

Слід зазначити, що держава встановлює 
мінімальну заробітну плату для вчителів, перед-
бачену «Карткою вчителя». Крім того, є допла-
ти, які здійснюють територіальні громади. Для 
підтримки статутної діяльності для школи або 
установи (придбання спортивної форми для 
учнів школи, допомога дітям із малозабезпече-
них сімей; додатковий відпочинок) [3, c. 175].

Отже, можна констатувати деяку схожість 
повноважень у сфері освіти на рівні терито-
ріальної громади як у Естонії, Фінляндії так 
і Польщі. Всі органи місцевого самоврядування 
зобов’язані забезпечити дошкільну, початкову 
та базову освіту; організувати транспорт, харчу-
вання учнів; утримувати будівлі закладів освіти, 
забезпечити матеріальні та технічні ресурси; 

встановити, видалити та при необхідності реор-
ганізовувати заклади освіти; призначити дирек-
торів закладів освіти.

В Естонії органи місцевого самоврядування 
зобов'язані виконувати: контроль відвідування 
дітьми закладів освіти. У Фінляндії за персонал 
відповідає місцева влада (а можуть делегувати 
повноваження керівнику закладу), формують 
зміст освіти та забезпечують медичне обслуго-
вування.

Значна кількість країн-учасниць PISA запро-
ваджує спеціальні заходи для підтримання 
закладів освіти із несприятливими передумова-
ми для навчання [5]. Так, популярною є практи-
ка субсидування таких закладів або мотивація 
до роботи в цих закладах висококваліфікованих 
викладачів.

Слід додати, що також є схожість у підхо-
дах до фінансування. Освіта фінансується як 
з державного так і місцевого бюджетів. Різниця 
полягає у розмірах витрат на освіту, компетенції 
ОМС та закладів освіти щодо розпорядження 
коштами на освіту.

Витрати на освіту з державного бюджету різ-
ні: освітня стипендія (Естонія, Польща), а також 
цільові стипендії, трансферти та дотації. В Есто-
нії та Польщі оплата праці вчителів здійснюєть-
ся з освітньої субвенції. Розрахунки видатків на 
освіту, зокрема освітньої субвенції обов’язково 
включають наповнюваність у класі. Окрім того 
є коефіцієнти вирівнювання, які спрямовані на 
те щоб незалежно від місця проживання, соці-
ального походження, фінансової спроможності 
батьків тощо, діти мали рівний доступ до якісної 
освіти. Приватні заклади освіти також отриму-
ють державне фінансування. 

Наприкінці доцільно підкреслити, що до 
управління освітою активно долучається гро-
мадськість. Для залучення молоді до реалізації 
своїх повноважень, формування активної ситу-
ації з правами громадянина в праві окреслює 
права студентів на створення студентських 
організацій та їхню фундаментальну діяльність. 
Педагогічна діяльність школи, опікунської ради, 
батьківські програми характерні для всіх країн. 
Прикладом позитивних дій є батьки за кордо-
ном, які стурбовані шкільним життям і готові 
вирішувати різноманітні проблеми, пов’язані 
з місцевим середовищем.

Висновки. Перелічені вище розвинені кра-
їни мають успішний досвід взаємодії держави 
з громадськістю у сфері освіти. Варто підкрес-
лити, що зарубіжні країни використовують різні 
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форми та методи в зазначеній сфері. Закордон-
ний досвід може бути корисним для України, 
особливо з урахуванням проблем та перешкод, 
з якими стикалися ці країни, коли вони, як зараз 
Україна, перебували на стадії реалізації окре-
мих елементів взаємодії з громадськістю у сфе-
рі освіти. 

Варто додати, що вищезазначений дос-
від показує, що на сучасному етапі розвитку 
суспільства органи влади всіх рівнів мають тіс-
но та взаємовигідно працювати з суспільством. 
Тільки разом із громадськістю держава може 
вирішувати спільні проблеми у галузі освіти для 
цього необхідно: підвищити якість української 
освіти відповідно до європейських стандартів, 
де національні інтереси повинні гармонійно 
поєднуватися із міжнародними та зміцнюва-
ти одне одного; надати державну фінансову 
підтримку громадським організаціям, зокре-
ма через створення окремого фонду, а також 
з метою вдосконалення державної політики 
розвитку громадянського суспільства необхідно 
запровадити механізм оцінки ефективності його 
виконання. 
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Shimko O. R. International experience of formation and implementation of state and public 
department of education

The article identifies the features of public administration of foreign countries, in particular, ana-
lyzes the experience of three European countries, which according to the international survey PISA-
2018 entered the 10 countries with excellent performance. These countries include Estonia, Finland 
and Poland. The successful experience of building an education management system on a dem-
ocratic basis, in cooperation with the government and civil society is considered. To this end, the 
competence of public self-government bodies, the main approaches to education financing and the 
participation of civil society in education management were analyzed. It was found that education in 
these countries is one of the priorities of the state and society. A characteristic trend has been iden-
tified for these countries: the state guarantees free education and equal access to quality education. 
Typical mechanisms and main sources of funding for each country are identified. It is emphasized 
that foreign countries use different forms and methods in the field of education management.

The processes of division of powers and formation and implementation of policy in the field of 
education, involvement of civil society in management processes, involvement of parents and stu-
dents in school management are studied. There are some similarities in the field of education at the 
level of the territorial community in Estonia, Finland and Poland. All public self-government bodies 
are obliged to provide preschool, primary and basic education; to organize transport, food for stu-
dents; maintain the buildings of educational institutions, provide material and technical resources; 
establish, remove and, if necessary, reorganize educational institutions; to appoint directors of edu-
cational institutions

The main approaches to education management at the level of the territorial community that 
can be implemented in Ukraine are identified, in particular: participation of local governments in the 
selection of qualified personnel in educational institutions; financial independence of educational 
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institutions; replenishment of the school budget by providing additional paid services; involvement  
of outsourcing companies in the exercise of certain powers; ensuring the motivation of highly qual-
ified teachers to work in rural educational institutions; creation of a national register, which would 
contain comprehensive information on educational institutions, regardless of subordination.

Key words: public administration, local self-government bodies, civil society, educational ser-
vices, education, development.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ  
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ОСНОВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
У статті обґрунтовано концептуальну модель формування морально-етичних основ 

публічної служби в України, в основу якої покладено місію (служіння суспільному благу), цін-
ності (життя та гідність людини, повага до неї, свобода, рівність, солідарність, справед-
ливість тощо), принципи (верховенство права, законність, гуманізм, політична неупере-
дженість, патріотизм, ефективність, професіоналізм, компетентність, доброчесність, 
відкритість, прозорість, персональна відповідальність, забезпечення рівного доступу до 
публічної служби), норми та стандарти поведінки публічного службовця. Зазначено, що для 
того, щоб місія, цінності, принципи, норми та стандарти отримали офіційне визнання та 
були визначальними в процесі професійної діяльності публічного службовця, необхідним  
є забезпечення механізмів їх підтримки, тобто функціонування етичної інфраструктури, 
яка представляє собою сукупність взаємодоповнюючих (комплементарних) механізмів, які 
забезпечують формування професійної етики. Акцентовано увагу, що оскільки місія слу-
жіння означає свідоме підпорядкування інтересів публічних службовців суспільним потребам 
та інтересам, то при формуванні морально-етичних основ публічної служби визначальним  
є наявність у публічного службовця морально-етичної компетентності та усвідомлення 
ним свого професійного призначення (етика публічного службовця). Встановлено, що алго-
ритм формування морально-етичних основ публічної служби в цій моделі відіграє важливу 
роль, адже завдяки реалізації його основних функцій (планування, організації, координації, 
мотивації, контролю та оцінювання) досягається безперервний процес цього формування. 

Зроблено висновок, що одним із важливих завдань модернізації публічної служби, яка пра-
цює в інтересах громадян на основі європейських принципів доброчесності, прозорості, від-
критості, патріотизму, політичної нейтральності є формування морально-етичних основ 
публічної служби в Україні.

Ключові слова: етика, мораль, публічна служба, етична інфраструктура, публічний 
службовець, морально-етичні компетентності, місія, цінності, принципи, норми.

Постановка проблеми. Публічна служба 
має велике значення в процесі соціальної ста-
білізації, економічного розвитку та духовного 
оздоровлення суспільства. Вона повинна бути 
гарантом побудови правової держави. В сучас-
них умовах державотворення публічна служба 
України переживає серйозні інституціональні 
трансформації, які представляють собою не 
тільки політичний, економічний, але й соціо-
культурний процес, в результаті якого у соці-

альних суб’єктів виникають нові ціннісні орієн-
тації, норми поведінки в колективі, організації, 
міжінституційні відносини. Не потребує доказів 
той факт, що для того, щоб бути ефективною, 
публічна служба повинна базуватися на стій-
кому духовно-моральному фундаменті. Адже 
саме вона має можливість впливати на пове-
дінку, свідомість та думки членів суспільства, 
культивуючи високі духовні, морально-етичні 
якості. 

© Сорокіна Н. Г., 2022
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання формування морально-етичних 
основ публічної служби довгий час є об’єктом 
уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних нау-
ковців і практиків. Значний науковий доробок 
у дослідженні різних аспектів морально-етичної 
проблематики публічної служби зробили такі 
вітчизняні вчені, як: О. Антонова, Т. Василев-
ська, Л. Воронько, Б. Гаєвський, Н. Гончарук, 
С. Дубенко, Козловський, В. Колтун, Н. Липов-
ська, В. Ліпенцева, М. Логунова, Т. Мотренко, 
І. Надольний, Н. Нижник, М. Нинюк, О. Обо-
ленський, В. Олуйко, О. Пархоменко-Куцевіл, 
М. Пірен, В. Ребкало, М. Рудакевич, В. Салама-
тов, Т. Сенюшкін, С. Серьогін, І. Сурай, В. Цвєтко-
вата, та ін. Водночас аналіз наукової літератури 
засвідчив, що незважаючи на наукові розробки 
згаданих вище вчених, питання формування 
цілісної моделі морально-етичних основ публіч-
ної служби є малодослідженим. Зазначене 
й обумовило вибір проблемного поля статті.

Метою статті є обґрунтування концепту-
альної моделі формування морально-етичних 
основ публічної служби в Україні.

Виклад основного матеріалу. Формуван-
ня морально-етичних основ публічної служби 
є одним із важливих завдань модернізації та адап-
тації публічної служби до стандартів Європейсько-
го Союзу в процесі впровадження європейських 
цінностей і стандартів демократичного врядуван-
ня. У зв'язку з цим, актуальною є розробка кон-
цептуальної моделі формування морально-етич-
них основ публічної служби, прикладний зміст 
якої реалізується на основі комплексної взаємодії 
базових засад етизації публічної служби. 

Слід звернути увагу, що основне суспільне 
призначення публічного службовця – служіння 
суспільному благу. Навколо цієї місії, на нашу дум-
ку, будуються морально-етичні основи публічної 
служби: цінності, принципи, норми та стандарти 
поведінки, вимоги до моральних якостей та про-
фесійно-етичних характеристик публічних служ-
бовців. Т. Василевська вперше обґрунтувала, що 
в основу етики державного управління покладе-
но місію, цінності, принципи, норми та стандарти 
поведінки [1]. Розділяючи підхід автора ми зроби-
ли спробу обґрунтувати морально-етичні основи 
публічної служби через такі ж компоненти. 

Цінності публічної служби є фундаментом 
морально-етичних основ публічної служби. Вони 
складаються з моральних та етичних орієнтирів 
публічних службовців, діяльність яких спрямова-
на на досягнення цілей, завдань і реалізацію місії 

державного органу. Вони відображають те, що 
є важливим та цінним. Основними цінностями, які 
допомагають реалізувати місію – служіння сус-
пільному благу, є солідарність, справедливість, 
свобода, рівність, життя та гідність людини, пова-
га до неї тощо. Важливим є, щоб цінності публіч-
ної служби були зрозумілими і максимально збіга-
лися з цінностями кожного публічного службовця. 
Коли цінності публічної служби будуть «вмонто-
вані» в свідомість публічних службовців і вони 
стануть ними керуватися, тільки тоді їх повсяк-
денна діяльність буде в повній мірою відповідати 
її громадському призначенню [4, с. 33]. 

Якщо цінності представляють собою систе-
му ціннісних орієнтирів та мають, в більшій мірі, 
суб’єктивний характер, то принципи публічної 
служби представляють собою основоположні 
ідеї, що лежать в основі управлінської діяльно-
сті, якими мають керуватися публічні службов-
ці у своїй діяльності. До основних принципів, на 
яких базуються морально-етичні основи публіч-
ної служби, слід віднести: верховенство права; 
законність, політичну неупередженість, гуманізм, 
патріотизм, ефективність, професіоналізм, ком-
петентність, доброчесність, відкритість, прозо-
рість, персональну відповідальність, забезпечен-
ня рівного доступу до публічної служби [4, с. 33]. 
Саме ці принципи найбільш ефективно забезпе-
чують реалізацію місії, на якій базуються мораль-
но-етичні основи публічної служби.

Слід зазначити, що на всіх перерахова-
них принципах ґрунтуються основні норми 
та стандарти поведінки публічного службовця. 
Як зазначають науковці, соціальні норми фор-
муються в процесі будь-якої спільної діяльності, 
а в процесі та результаті професійної діяльності 
публічних службовців формуються професійні 
норми. Норми та стандарти є змістом основних 
соціальних та професійних інститутів, які є спе-
цифічними, відносно самостійними механізма-
ми соціального регулювання, що здійснюють 
контроль за поведінкою за допомогою різних 
способів визнання, схвалення, застосування 
спеціальних засобів переконання і вихован-
ня, різноманітних форм тиску та примушення. 
Поведінка публічних службовців повинна бути 
зорієнтована на прагнення найбільшого блага 
для суспільства та відповідати моральним цін-
ностям, що прийняті у суспільстві як норма. За 
визначенням Т. Василевської, «норми, стандар-
ти поведінки публічних службовців представля-
ють собою конкретні вказівки щодо поведінки 
представників публічної служби, які фіксують 
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ставлення до професійних обов’язків; пове-
дінку у взаємодіях та спілкуванні з громадяна-
ми, представниками релігійних та громадських 
об'єднань, ЗМІ; внутрішньо-службову поведінку 
(поведінку у стосунках з керівниками, колегами, 
підлеглими); участь в об’єднаннях та політичної 
або іншої неупередженості; стандарти управ-
ління конфліктом інтересів, антикорупційного 
поводження, поводження з конфіденційною, 
службовою інформацією тощо» [2, с. 15].

Отже, фундаментом морально-етичних основ 
публічної служби є наявність місії, цінностей, 
принципів, норм та стандартів поведінки (рис. 1).

Для того, щоб місія, цінності, принципи, нор-
ми та стандарти отримали офіційне визнання 
та були визначальними в процесі професійної 
діяльності публічного службовця, на нашу дум-
ку, необхідним є забезпечення механізмів їх під-
тримки. Важливим в цьому процесі є наявність 
етичної інфраструктури, яка представляє собою 

сукупність взаємодоповнюючих (комплементар-
них) механізмів, які забезпечують формування 
і функціонування професійної етики [7, с. 267]. 
Слід зазначити, що Експертами Організації Еко-
номічного Співробітництва та Розвитку (OECD) 
ще в 1996 році було визначено основні елемен-
ти етичної інфраструктури, до яких вони від-
несли: політичну волю, законодавство, кодекси 
поведінки, механізми звітності та нагляду, гро-
мадський контроль, професійну соціалізацію, 
координуючі органи, умови підтримки публіч-
ної служби. Вони запропонували розглядати ці 
елементи через призму трьох функцій: контро-
лю (control), керування (guidance), управління 
(management) [11]. Більш детально етичну інф-
раструктуру ми аналізували в своїй попередній 
статті [5].

Кожна функція та елемент етичної інфра-
структури є дуже важливими при формуванні 
морально-етичних основ публічної служби. Ми 

Рис 1. Морально-етичні основи публічної служби [4, с. 37]
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дотримуємося думки, що сприятливий мораль-
но-психологічний клімат на публічній службі 
можна досягти тільки тоді, якщо всі перера-
ховані елементи будуть діяти у взаємозв’язку 
один з одним, щоб стати цілісною та ефектив-
ною етичною інфраструктурою. Отже, етич-
на інфраструктура складається з механізмів, 
інструментів, умов та спеціальних органів, що 
відповідають за регулювання морально-етич-
ної поведінки публічних службовців [5, с. 162]. 
Також, ми погоджуємося з думкою багатьох 
науковців [1; 3; 7; 8; 9; 10], які стверджують, що 
добре функціонуюча етична інфраструктура 
підтримує високі стандарти поведінки публічних 
службовців, що в свою чергу призводить до під-
вищення довіри до них з боку суспільства.

Слід звернути увагу, що оскільки місія 
служіння означає свідоме підпорядкування 
інтересів публічних службовців суспільним 
потребам та інтересам, то при формуван-
ні морально-етичних основ публічної служ-
би визначальним є наявність у публічного 
службовця морально-етичної компетентності 
та усвідомлення ним свого професійного при-
значення (етика публічного службовця). Під 
морально-етичною компетентністю ми розу-
міємо особистісні здатності публічного служ-
бовця (знання, вміння, навички, якості, цінно-
сті) у сфері професійної етики, які дозволяють 
йому реалізовувати місію публічної служби, 
запроваджувати принципи демократично-
го, доброго врядування та мають свій прояв 
в результатах професійної управлінської діяль-
ності [4, с. 170]. Важливим є те, щоб поведін-
ка публічних службовців була зорієнтована на 
прагнення найбільшого блага для суспільства 
та відповідала моральним цінностям, принци-
пам, що прийняті у суспільстві як норма. Крім 
того, що публічний службовець повинен дотри-
муватися принципів публічної служби та норм 
поведінки, він також має володіти відповідни-
ми моральними якостями, такими як доброчес-
ність, справедливість, гідність, принциповість, 
відкритість, відповідальність, добросовісність, 
моральна та фінансова чистоплотність, наяв-
ність яких є запорукою ефективного та якісного 
виконання ним своїх посадових обов’язків. 

Також при формуванні морально-етичних 
основ публічної служби визначальним є алго-
ритм цього формування, який ми детально опи-
сували в попередній статті [6, с. 90–97]. Нами 
було запропоновано розглядати алгоритм 
формування морально-етичних основ публіч-

ної служби через етапи управлінського циклу,  
а саме через реалізацію таких функцій управ-
ління, як: планування (розробка концепції фор-
мування морально-етичних основ публічної 
служби та комплексу заходів щодо її реалізації); 
організація та координація (створення «сильної» 
організаційної культури; упорядкування діяльно-
сті згідно з посадовими інструкціями, угодами, 
законодавством; створення та функціонування 
органів координаторів; організація безперерв-
ного професійно-етичного навчання); мотивація 
(застосування морально-психологічних методів 
мотивації; забезпечення публічних службовців 
гідним та відповідним їхньому трудовому внеску 
рівнем оплати праці; розширення участі підлег-
лих в управлінні, заохочення творчих ініціатив); 
контроль та оцінювання (здійснення внутріш-
нього та зовнішнього контролю за дотриманням 
етичних принципів, норм, стандартів поведінки; 
використання інструментів оцінювання рівня 
сформованості морально-етичних компетентно-
стей публічного службовця).

Висновки. Отже, в основу концептуальної 
моделі формування морально-етичних основ 
публічної служби покладено місію (служіння 
суспільному благу), цінності (життя та гідність 
людини, повага до неї, свобода, рівність, солі-
дарність, справедливість тощо), принципи (вер-
ховенство права, законність, гуманізм, політич-
на неупередженість, патріотизм, ефективність, 
професіоналізм, компетентність, доброчес-
ність, відкритість, прозорість, персональна від-
повідальність, забезпечення рівного доступу до 
публічної служби), норми та стандарти пове-
дінки публічного службовця. Обґрунтовано, 
що, оскільки місія служіння означає свідоме 
підпорядкування інтересів публічних службов-
ців суспільним інтересам і потребам, то при 
формуванні морально-етичних основ публічної 
служби необхідним є усвідомлення публічними 
службовцями свого професійного призначення 
(етика публічного службовця) та наявність у них 
морально-етичної компетентності. Встановле-
но, що для того, щоб етичні цінності, принципи, 
норми та стандарти отримали офіційне визнан-
ня та були визначальними в процесі професійної 
діяльності публічного службовця, необхідним 
є забезпечення механізмів їх підтримки (наяв-
ність етичної інфраструктури). Запропонована 
модель має бути реалізована через алгоритм 
формування морально-етичних основ публіч-
ної служби на всіх етапах управлінського циклу. 
Наглядно модель представлено на рис. 2.
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Sorokina N. G. Conceptual model for the formation of the moral and ethical foundations 
of public service of Ukraine

A conceptual model for the formation of the moral and ethical foundations of public service  
of Ukraine has been substantiated in the article. This model is based on the mission (service  
to the public good), values (the life and dignity of a person, respect for him or her, freedom, equality,  
solidarity, justice, etc.), principles (the rule of law; legitimacy, humanism, political impartiality, patrio-
tism, efficiency, integrity, transparency, etc.), norms and standards of conduct of a public servants. 
It is noted that in order for the mission, values, principles, norms and standards to receive official 
recognition and be decisive in the professional activity of a public servant, it is necessary to provide 
mechanisms to support them, the functioning of ethical infrastructure. It is an aggregate of comple-
mentary mechanisms that ensure the formation of professional ethics.

Emphasis is placed on the fact that since the mission of service means conscious subordination 
of the interests of public servants to public needs and interests, the formation of moral and ethical 
foundations of public service is determined by the public servant's moral and ethical competence 
and awareness of his professional purpose. It is established that the algorithm of formation of moral 
and ethical bases of public service in this model plays an important role, because due to the imple-
mentation of its main functions (planning, organization, coordination, motivation, control and evalua-
tion) a continuous process of this formation is achieved.

It is concluded that one of the important tasks of modernization of public service, which works 
in the interests of citizens on the basis of European principles of integrity, transparency, openness, 
patriotism, political neutrality is the formation of moral and ethical foundations of public service  
in Ukraine.

Key words: ethics, morality, public service, ethical infrastructure, public servant, moral and ethi-
cal competencies, mission, values, principles, norms.
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У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
Викладено методичні підходи щодо визначення кількісних та якісних показників страте-

гічного планування у сфері забезпечення безпеки державного кордону України. Показники 
сформовані на основі наукових розробок сучасних українських вчених та вимог законодав-
ства. 

Сучасні трансформації у системі європейської безпеки навколо України обумовлюють 
необхідність удосконалення стратегічного планування у контексті забезпечення безпеки 
державного кордону. У той же час, відсутність системної координації дій органів держав-
ної влади в реформуванні сектору безпеки і оборони, недостатня наукова обґрунтованість 
механізмів державного управління в цій сфері та недосконалість методичного забезпечення 
загострюють цю проблему. Відсутність у державних інституцій ґрунтовної наукової бази 
та методичного забезпечення ускладнює впровадження на практиці сучасних механізмів 
забезпечення національних інтересів на державному кордоні, з врахуванням існуючої геопо-
літичної ситуації навколо України.

У контексті даного дослідження, під забезпеченням безпеки державного кордону Украї-
ни розуміється процес захисту національних інтересів на державному кордоні, як складова 
системи національної безпеки. Наразі, на законодавчому рівні ще не визначено чіткого роз-
межування функцій суб’єктів стратегічного планування, але окреслено завдання та відпові-
дальних за реалізацію державної політики у сфері національної безпеки.

Під час стратегічного планування у сфері безпеки державного кордону кількісні характе-
ристики плану задаються у вигляді значень параметрів ситуації кожного компонента, яка 
існує на момент складання плану. Якісна частина являє собою перелік конкретних заходів 
з визначенням їх виконавців. Показники моніторингу стратегічного планування є вихідними 
даними для відпрацювання раціональних управлінських рішень з реалізації державної політи-
ки у сфері прикордонної безпеки, а також можуть бути використані для своєчасного впливу 
на якість і своєчасність здійснення стратегічного планування та реалізації запланованих 
заходів.

Ключові слова: національна безпека, прикордонна безпека, прикордонна політика, націо-
нальні інтереси, сектор безпеки і оборони; державний кордон України.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Високий динамізм сучасних тран-
сформацій безпекового простору навколо 
України обумовлюють необхідність удоскона-
лення стратегічного планування у сфері без-
пеки державного кордону. Відсутність систем-

ної координації дій органів державної влади 
в реформуванні сектору безпеки і оборони, 
недостатня наукова обґрунтованість меха-
нізмів державного управління в цій сфері 
та недосконалість методичного забезпечення 
загострюють цю проблему.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми забезпечення національної безпеки 
України та ефективності стратегічного плану-
вання тісно пов’язані із широким спектром чин-
ників, які досліджували сучасні вчені, зокрема 
В. Абрамов, В. Бегма, В. Богданович, О. Бодрук, 
В. Горбулін, С. Горбатюк, Є. Горбунов, І. Грицак, 
В. Довгань, С. Дрьомов, О. Євмєшкіна, В. Іваха, 
А. Качинський, І. Коваль, В. Колеснік, І. Кукін, 
Д. Кучма, В. Ліпкан, Г. Магась, В. Мандрагеля, 
Р. Марутян, А. Нашинец-Наумова, Н. Нижнік, 
А. Павліковський, А. Падерін, О. Паливода, 
В. Пеньковський, Г. Перепелиця, В. Почеп-
цов, О. Резнікова, А. Семенченко, Г. Ситник, 
А. Сицінський, В. Смолянюк, Т. Стародуб, 
В. Телелим, А. Храбан, О. Цевельов, В. Цюка-
ло, В. Чалий, Л. Чекаленко, В. Чорний, М. Шев-
ченко та інші. У їхніх працях: проведено аналіз 
теоретичних та прикладних проблем забезпе-
чення національної безпеки; досліджено різні 
складові державної політики у сфері страте-
гічного планування; здійснено формалізацію 
процесів стратегічного планування в інтересах 
національної безпеки та оборони; наведено 
практичні рекомендації, які підвищують ефек-
тивність політики національної безпеки України, 
у тому числі, і безпеки державного кордону.

Аналіз наукових праць згаданих авторів доз-
воляє стверджувати, що без ґрунтовної науко-
вої бази та методичного забезпечення держав-
ним інституціям вкрай важко впроваджувати 
на практиці сучасні механізми із захисту наці-
ональних інтересів на державному кордоні, 
з врахуванням геополітичної ситуації навколо 
України (тенденцій її змін, світових міграційних 
процесів, реальних та прогнозних можливостей 
держави на найближчу та віддалену перспекти-
ву тощо).

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Наразі, недостатня роз-
робленість методичних засад стратегічного 
планування у сфері забезпечення безпеки дер-
жавного кордону України не дозволяє на висо-
кому науковому рівні розробити відповідно до 
чинного законодавства відповідні стратегічні 
документи. А це може призвести не лише до 
зниження результативності політики у сфері 
національної безпеки, а й до конфлікту інтере-
сів між органами державної влади, що безпосе-
редньо та опосередковано опікуються питання-
ми захисту національних інтересів на кордоні, 
а також непорозумінь з суміжними державами 
та міжнародними безпековими організаціями. 

У контексті даного дослідження, під забез-
печенням безпеки державного кордону України 
розуміється процес захисту національних інте-
ресів на державному кордоні, як складова сис-
теми національної безпеки.

Мета статті – викладення методичних під-
ходів щодо визначення кількісних та якісних 
показників діяльності із стратегічного плануван-
ня у сфері забезпечення безпеки державного 
кордону України, ґрунтуючись на наукових роз-
робках сучасних українських вчених та вимог 
законодавства.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. На думку Г. Ситника стратегічні документи 
у сфері національної безпеки мають бути адмі-
ністративно-політичною основою повсякден-
ної діяльності системи державного управління 
національною безпекою, яка спрямована на 
досягнення національних цілей, та ефектив-
ними організаційно-правовими інструментами 
зазначеної системи. Саме тому розроблення 
стратегічних документів із національної безпеки 
передбачає всебічний аналіз ситуації (позитив-
ні й негативні фактори, наявні та ймовірні мож-
ливості системи забезпечення національної 
безпеки, сили, засоби, ресурси тощо) у контек-
сті доктринальних установок, захисту і реаліза-
ції національних інтересів, а також уточнення, 
виходячи з національних цілей та їх пріоритет-
ності [1, с. 206].

У деяких працях сучасних науковців [2–5] 
вказується на недосконалість концептуаль-
них засад реформування системи національ-
ної безпеки України та на ризики неповного 
виконання державних стратегічних програм 
у цій сфері. На їхню думку, основною причи-
ною такого стану справ є відсутність у вищих 
ешелонах влади єдності поглядів на розумін-
ня проблем національної безпеки та методи їх 
вирішення. 

Варто зазначити, що суб’єкти стратегічного 
планування у сфері безпеки державного кор-
дону України є похідними системи державного 
стратегічного планування.

О. Євмєшкіна зазначає, що до суб’єктів сис-
теми державного стратегічного планування 
належать: 

– держава як політична організація, що здійс-
нює управління країною;

– суспільство, як сукупність індивідів, які про-
живають на території

– держави й організовані в групи, колективи, 
об’єднання, партії та інше реагування [6, с. 4].



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

86

У Законі України «Про національну безпеку 
України» чітко визначено суб’єкти національної 
безпеки [7]. 

Фактично суб’єкти національної безпеки 
є одночасно й суб’єктами стратегічного пла-
нування у сфері національної безпеки. Без-
пека державного кордону вважається одним 
з елементів національної безпеки. Разом з тим, 
суб’єктів стратегічного планування у сфері без-
пеки державного кордону значно менше. Їх мож-
на виокремити, виходячи з обов’язків, наданих 
повноважень і покладених завдань із реалізації 
основних напрямів державної політики з питань 
національної безпеки. 

Головним державним органом, що реалізує 
державну політику у сфері безпеки держав-
ного кордону України і, водночас, основним 
суб’єктом, який повинен здійснювати стра-
тегічне планування у цій сфері, є Державна 
прикордонна служба України. Крім неї участь 
у заходах, пов’язаних з припиненням збройних 
конфліктів та інших провокацій на державно-
му кордоні, а також щодо недопущення масо-
вого переходу кордону з території суміжних 
держав бере Національна гвардія України, на 
яку покладено завдання із захисту державного 
кордону [8].

Сприяти в охороні державного кордону Укра-
їни визначено Службу безпеки України [9], на яку 
покладено завдання щодо вирішення питань 
та участі у розробці заходів, що стосуються в'їз-
ду в Україну та виїзду за кордон, перебування 
на її території іноземців і осіб без громадянства, 
дотримання прикордонного режиму і митних 
правил, прийняття рішень про заборону в'їзду 
в Україну іноземцям або особам без громадян-
ства, про скорочення строку тимчасового пере-
бування іноземців та осіб без громадянства на 
території України, про примусове повернення 
іноземців або осіб без громадянства до країн 
походження або третіх країн. 

До посилення охорони державного кордону, 
захисту суверенних прав України в її виключ-
ній (морській) економічній зоні та на континен-
тальному шельфі та їх правового оформлення 
можуть залучатися Збройні сили України [10], 
що також робить їх одним із суб’єктів стратегіч-
ного планування у сфері безпеки кордону. 

Законодавством не визначено чіткого роз-
межування функцій суб’єктів стратегічного 
планування, але окреслено завдання та від-
повідальних за реалізацію державної політики 
у сфері національної безпеки. 

Систематизувати стратегічне планування 
у сфері безпеки державного кордону, визначи-
ти основні напрями і принципи мала б Стра-
тегія національної безпеки України, але вона 
здебільшого має декларативний характер. Так, 
нею визначено напрями та завдання рефор-
мування й розвитку сектору безпеки і оборо-
ни. Зокрема, забезпечити розвиток та удоско-
налення загальнодержавної системи захисту 
державного кордону, імплементацію європей-
ських стандартів прикордонної безпеки, скоор-
диновану діяльність державних органів України 
та військових формувань для системного роз-
витку інтегрованого управління кордонами [11]. 
Проте, механізми і сама принципова модель 
досягнення цих цілей не описані. Разом з тим, 
в Стратегії інтегрованого управління кордона-
ми на період до 2025 року прописані страте-
гічні цілі та завдання щодо створення системи 
інтегрованого управління кордонами та запро-
вадження європейських стандартів у цій сфері, 
що дозволяє вибудувати певну модель саме за 
цим напрямом [12]. 

Загальним об’єктом державного стратегіч-
ного планування виступає держава. Відповідно 
об’єктом стратегічного планування у сфері без-
пеки державного кордону є державний кордон 
та суверенні права України. 

Діяльність суб’єктів стратегічного плану-
вання у сфері безпеки державного кордону 
спрямована на створення нових сприятливих 
можливостей для розробки більш досконалих 
управлінських систем. Тому стратегічне пла-
нування має передбачати обґрунтовані захо-
ди для досягнення визначених цілей, у яких 
повинен враховуватись потенціал відповідних 
суб’єктів, що забезпечують безпеку державного 
кордону. 

Для формування стратегічного плану необ-
хідно визначити параметри діяльності, що вико-
ристовують суб’єкти стратегічного планування. 
Тут, як відомо, кожна система має свої параме-
три, які визначають її існування. 

Г. Ситником, В. Абрамовим та Л. Шипіловою 
запропоновано використовувати кількісні та якіс-
ні оцінки для описання параметрів діяльності 
суб’єктів стратегічного планування [13, с. 5].

Кількісні показники формуються як оцінки 
значення параметру. Для кожного параметра 
можуть бути встановлені коефіцієнти важливо-
сті. Кількісні оцінки дають змогу розрахувати по 
кожному суб’єкту, рівень його потенціалу, слаб-
ких сторін, можливостей і загроз. 
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Таким чином, під кількісними показниками 
розуміють завдання, а якісними – орієнтири, 
конкретні параметри кожного компоненту. Орі-
єнтир – це більш віддалена частина мети, яку 
прагне досягти суб’єкт стратегічного планування 
шляхом розробки стратегічного плану. Визначен-
ня мети – це більш конкретний рівень прийнят-
тя рішень, що вимагає вироблення відповідних 
стратегічних завдань у кількісній формі. 

Під час відпрацювання кількісних параметрів 
варто дотримуватись такої послідовності:

– аналіз цілей і поставленої мети;
– визначення результатів, які необхідно 

досягнути;
– доступне формулювання завдань і критері-

їв їх виконання з метою недопущення конфлікту;
– встановлення конкретних часових меж 

досягнення результатів;
– визначення порядку контролю і звітності.
Цілі й завдання завжди мають бути взаємо-

узгоджені.
У документах Державної прикордонної служ-

би України щодо стратегічного планування, 
зокрема, щорічних Стратегічних бюлетенях 
прикордонної безпеки (Білі книги) окреслюють-
ся наступні завдання: 

– проведення заходів щодо підготовки орга-
нів і підрозділів прикордонного відомства до 
охорони тимчасово неконтрольованих ділянок 
державного кордону після відновлення тери-
торіальної цілісності України та виконання 
завдань, визначених Стратегією національної 
безпеки України, Концепцією розвитку сектору 
безпеки і оборони України, Стратегічним обо-
ронним бюлетенем України; 

– підвищення рівня боєздатності органів 
прикордонного відомства та їх спроможності 
з виконання завдань із захисту державного кор-
дону, адмінмежі з тимчасово окупованою тери-
торією АР Крим та виконання завдань у складі 
Об’єднаних сил;

– підготовка Державної прикордонної служби 
України до участі в територіальній обороні, у стри-
муванні і відсічі збройної агресії, відновлення охо-
рони і захисту державного кордону після повер-
нення тимчасово окупованих територій України; 

– участі у стримуванні та відсічі збройних сил 
Російської Федерації на території окремих райо-
нів Донецької та Луганської областей. Підготовка 
Державної прикордонної служби України до від-
новлення охорони державного кордону; 

– удосконалення нормативно-правового регу-
лювання оперативно-службової діяльності орга-

нів і підрозділів охорони державного кордону, 
адаптація чинних законодавчих актів з питань 
охорони державного кордону до сучасних реа-
лій, впровадження інтегрованого управління кор-
донами; 

– інженерно-технічне облаштування ділян-
ки українсько-російського державного кордону, 
територій в районі проведення операцій Об’єд-
наних сил та адмінмежі АР Крим;

– модернізація відомчої системи висвіт-
лення надводної обстановки та створення 
суцільної зони спостереження на морській  
ділянці державного кордону, розвиток взаємодії  
з Військово-морськими силами України;

– удосконалення системи комплектування 
особовим складом на основі поєднання екс-
територіального і територіального принципів, 
утримання укомплектованості прикордонних 
підрозділів на рівні, що забезпечуватиме вико-
нання завдань за призначенням;

– уніфікацію та технічне переоснащення 
органів управління та органів охорони держав-
ного кордону засобами зв'язку та інформатиза-
ції, сучасними зразками озброєння і військової 
техніки;

– оновлення та модернізація корабельно-
го-катерного складу Морської охорони та парку 
авіаційної техніки;

– формування сучасної системи матері-
ально-технічного забезпечення, ефективного 
управління матеріальними ресурсами;

– забезпечення соціального захисту вій-
ськовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей,  
а також працівників прикордонного відомства;

– підвищення ефективності системи запобі-
гання та протидії корупції;

– підвищення рівня довіри населення до 
Державної прикордонної служби України та її 
персоналу, формування ефективного механіз-
му комунікацій з громадськістю та використан-
ня її потенціалу в реалізації державної політики 
у сфері безпеки державного кордону України;

– розширення прикордонного та міжнарод-
ного співробітництва, виконання заходів Євро-
пейської інтеграції та співпраці з НАТО. Залу-
чення міжнародної технічної допомоги.

Якісні показники діяльності суб’єктів страте-
гічного планування у сфері безпеки державного 
кордону визначаються шляхом відслідковуван-
ня порядку виконання завдань стратегічного 
плану, а за потреби і внесення коректив. Для 
цього здійснюється моніторинг виконання стра-
тегічного плану, порядок якого розробляється  
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до того, як розпочнеться реалізація самого 
стратегічного плану.

Дані моніторингу порівнюють з цілями й кри-
теріями виконання визначених завдань, що дає 
можливість оцінювати ефективність і результа-
тивність вжитих заходів. Оцінювання дозволяє 
зрозуміти наскільки сумісний відпрацьований 
стратегічний план з ресурсами, можливостями 
навколишнього середовища, чи допомагає стра-
тегічний план вирішити поставлені завдання. 

Ці показники допомагають упевнитися, що 
сплановані заходи реалізуються за графіком 
та є ефективними, а також установити необхід-
ність їх корегування. 

Для моніторингу, зазвичай, застосовуються 
такі показники, як співвідношення внесок-ре-
зультат, а також показники результативності 
та впливу. Також здійснюється розподіл на вну-
трішній та зовнішній моніторинг стратегічного 
планування. Такий підхід дозволяє провести 
ретельний аналіз якісних параметрів. 

Внутрішній моніторинг здійснюється для наг-
ляду за станом виконання заходів стратегічного 
планування, проведення аналізу їх виконання, 
використання досягнутих результатів, висновків 
та пропозицій під час наступних циклів страте-
гічного планування, а також оперативного втру-
чання у вирішення пріоритетних завдань реалі-
зації програмних і планових заходів. 

Зовнішній моніторинг процесів стратегічного 
планування здійснюється для розвитку вітчиз-
няної методології планування з урахуванням 
міжнародного досвіду. 

Моніторингу підлягають офіційні докумен-
ти, наукові публікації, матеріали конференцій 
та семінарів.

Прикладом якісних характеристик параме-
трів діяльності Державної прикордонної служби 
України, як суб’єкту стратегічного плануван-
ня у сфері безпеки державного кордону, може 
бути визначення за результатами моніторингу 
та оцінки таких параметрів, як: 

– інноваційна сприйнятливість (можливість 
реалізації завдань, через створення і викори-
стання нових наукових ідей); 

– гнучкість (здатність до переорієнтації на 
виконання інших видів діяльності без карди-
нальних змін системи); 

– сталість або змінність (рівень здатності до 
рутинних або змінних за своєю сутністю робіт. 

Моніторинг виконання заходів стратегічно-
го планування здійснюється як за результатами 
виконання, так і в процесі виконання заходів стра-

тегічного планування відповідальними виконав-
цями, розпорядниками коштів бюджетних про-
грам, керівниками державних цільових програм, 
науковими підрозділами Державної прикордонної 
служби України та громадськими організаціями. 

Відкриті результати моніторингу заходів 
стратегічного планування в прикордонному 
відомстві України відображаються у звітах 
та аналітичних матеріалах, які у визначений 
період подаються до Офісу Президента Украї-
ни, Уряду, МВС України , Міністерства оборони 
України, Апарату РНБО тощо.

Висновки. Таким чином, під час стратегічно-
го планування у сфері безпеки державного кор-
дону кількісні характеристики плану задаються 
у вигляді значень параметрів ситуації кожного 
компонента, яка існує на момент складання 
плану. Якісна частина являє собою перелік кон-
кретних заходів з визначенням їх виконавців. 
Показники моніторингу стратегічного плану-
вання є вихідними даними для відпрацювання 
раціональних управлінських рішень з реалізації 
державної політики у сфері безпеки державно-
го кордону, а також можуть бути використані 
для своєчасного впливу на якість і своєчасність 
здійснення стратегічного планування та реалі-
зації запланованих заходів.

Перспективами подальшого розвитку в цьому 
напрямі доцільно вважати роботу щодо удоско-
налення стратегічного планування у сфері забез-
печення безпеки державного кордону у межах 
системного розвитку інтегрованого управлін-
ня кордонами. Що потребує всебічного аналі-
зу практичного досвіду державних інституцій із 
імплементації сучасних пропозицій у законодав-
чі документи органів державної влади, які регла-
ментують діяльність у сфері захисту національ-
них інтересів України на державному кордоні.
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Morochov O. O. Methodical approaches to determining quantitative and qualitative 
indicators of strategic planning in the field of security of the state border of Ukraine

Methodical approaches to determining the quantitative and qualitative indicators of strategic plan-
ning in the field of security of the state border of Ukraine are presented. Indicators are formed on the 
basis of scientific developments of modern Ukrainian scientists and legal requirements.

Modern transformations in the European security system around Ukraine necessitate the improve-
ment of strategic planning in the context of ensuring the security of the state border. At the same 
time, the lack of systematic coordination of public authorities in reforming the security and defense 
sector, the lack of scientific validity of public administration mechanisms in this area and the imper-
fection of methodological support exacerbate this problem. The lack of sound scientific base and 
methodological support in state institutions complicates the implementation in practice of modern 
mechanisms to ensure national interests at the state border, taking into account the current geopo-
litical situation around Ukraine.

In the context of this study, ensuring the security of the state border of Ukraine means the process 
of protecting national interests at the state border as part of the national security system. At present, 
at the legislative level, there is no clear delineation of the functions of the subjects of strategic plan-
ning, but the tasks and those responsible for the implementation of state policy in the field of national 
security have been outlined.

During strategic planning in the field of state border security, the quantitative characteristics of the 
plan are set in the form of values of the parameters of the situation of each component that exists 
at the time of the plan. The qualitative part is a list of specific activities with the definition of their 
performers. Strategic planning monitoring indicators are the starting point for working out rational 
management decisions on the implementation of state policy in the field of border security, and 
can be used to timely influence the quality and timeliness of strategic planning and implementation  
of planned activities.

Key words: national security, border security, border policy, national interests, security  
and defense sector; state border of Ukraine.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ НГУ 
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ  
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ  
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ
Щити для захисту від збройного нападу використовуються багатьма поліцейськи-

ми силами по всьому світу. Ці сучасні щити зазвичай призначені для двох абсолютно різ-
них цілей. Перший тип, щити для масових заворушень, використовуються для боротьби  
з масовими заворушеннями і можуть бути виготовлені з металу або полімерів.

Зазвичай вони забезпечують захист від відносно великих і низькошвидкісних снарядів, 
таких як камені і пляшки, а також від ударів кулаками або кийками. Синтетичні щити про-
ти бунтарів прозорі, що дозволяє повністю використовувати щит, не закриваючи огляд. 
Точно так же металеві щити для масових заворушень часто мають для цієї мети невелике 
віконце на рівні очей. Ці щити для масових заворушень найчастіше використовуються для 
блокування і відштовхування натовпу, а також для захисту від шрапнелі, снарядів, коктей-
лів молотова і під час рукопашного бою, під час проведення заходів з охорони громадського 
порядку.

Другий тип сучасного поліцейського щита – це куленепробивний тактичний щит.  
Ці щити зазвичай виготовляються з сучасної синтетики, такої як кевлар. 

Доступні два типи щитів:
1. Легкі щити рівня IIIA, що захищають від ручної зброї і пістолетів-кулеметів.
2. Важкі щити III і IV рівнів, що зупиняють гвинтівочні патрони.
Тактичні щити часто мають отвір для стрільби, щоб офіцер, що тримає щит, міг стрі-

ляти зі зброї, будучи захищеним щитом, і у них часто є оглядове вікно з куленепробивного 
скла. Вони використовуються спеціалізованої поліцією в сценаріях проникнення і облоги з 
високим ризиком, таких як порятунок заручників і знешкодження  бандформувань, а також 
в антитерористичних операціях. Тактичні щити часто мають великі знаки з написом, щоб 
вказати, що користувач є співробітником правоохоронних органів.

Щити, як правило, мають злегка циліндричну форму і мають ручки з металу або армованого 
пластику, прикріплені до них за допомогою клею або втулок. Рукоятки будуть спроектовані 
так, щоб носій щита міг триматися за них кулаком, а щит часто матиме додатковий захист 
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в точці, де передпліччя спирається на нього, а також липучку, щоб утримувати передпліччя  
на місці. Щит може мати відсік для зберігання кийка або нелетальної зброї.

Відповідно до вимог сьогодення, військовослужбовець Національної гвардії України має 
бути мобільним, захищеним та вести активну оборону, використовуючи весь спектр спе-
ціальних заходів згідно статті 17 Закону України про Національну гвардію України.Бага-
то поліцейських підрозділів по всьому світу використовують щити для захисту від зброй-
них нападів. Для захисту та протистояння підрозділів від бунтівників використовуються 
щити, які можуть бути металевими або полімерними.

Ключові слова: захисний щит, масові заворушення, спеціальні засоби, охорона громад-
ського порядку.

Постановка проблеми. Національна гвар-
дія України відповідно до покладених на неї 
законом завдань та функцій зобов’язана:

1) забезпечувати захист та охорону життя, 
прав, свобод і законних інтересів громадян, 
суспільства і держави від кримінальних та інших 
протиправних посягань;

2) брати участь у забезпеченні громадської 
безпеки та охороні громадського порядку, 
у тому числі під час проведення зборів, мітингів, 
вуличних походів, демонстрацій, інших масових 
заходів;

3) протидіяти масовим заворушенням. [1, с.]. 
Національна гвардія України є потужним вій-

ськовим формуванням системи Міністерства 
внутрішніх справ України з сучасними спеціаль-
ними засобами індивідуального та групового 
захисту. 

Патрульні підрозділи Національної гвардії 
України найчисельніші та виконують найбіль-
ший обсяг завдань. Масові заходи проходять 
щоденно на всій території України, 5 разів на 
тиждень військовослужбовці Національної 
гвардії України залучаються до несення служби 
на маршрутах патрулювання.

Розвиток суспільних відносин в Україні 
сприяє оновленню нормативно-правової бази, 
у тому числі й ту, яка регулює обіг зброї  та спе-
ціальних засобів. Нестабільне сьогодення, яке 
виникло внаслідок загроз, пов’язаних із війною 
на Сході нашої країни та проведенням ООС, 
поставило на вирішення питання про забезпе-
чення особистої безпеки як громадян, так і пра-
воохоронців, зокрема, про можливість  реаліза-
ції ними права на застосування та використання 
спеціальних засобів  під час виконання своїх 
професійних обов’язків. Засоби активної обо-
рони, якими на даний час оснащені підрозділи 
Національної гвардії України, не в повній мірі 
відповідають стандартам Міжнародної асоціації 
сил жандармерії та поліції (FIEP). 

Крім того, згідно методичних рекоменда-
цій при веденні активних дій командир взводу 

роти діє без щита, тому не має можливості себе 
захистити. 

Європейський вектор розвитку покладає на 
нашу державу низку обов’язків, зокрема щодо 
імплементації міжнародних стандартів у націо-
нальне законодавство. Це, безумовно, стосуєть-
ся й питань організації діяльності Національної 
гвардії України, яка служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічного 
порядку та громадської безпеки. Національна 
гвардія України є повноправним членом FIEP. 

Розглянувши досвід застосування засобів 
активної оборони підрозділами правоохорон-
них структур держав-членів організації FIEP, 
пропонується запровадження для командирів 
взводів та та командира роти захисного щита 
Європейського зразку “Anti riot round shield” 
(круглий щит).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Використання працівниками підрозді-
лів структур Міністерства внутрішніх справ 
(Національної поліції та Національної гвардії),  
а також інших правоохоронних органів України 
сучасних технічних засобів є важливою скла-
довою забезпечення ефективного виконання 
ними своїх службових обов’язків і розглянуто 
у працях С.В. Албула, Є.С. Гіденка, О.С. Мар-
ченка, В.О. Шевченка, Л. П. Вяткіної та інших 
науковців [3–7]. Серед цих технічних засобів 
головне місце займають засоби захисту жит-
тя та здоров’я військовослужбовця, зокрема 
засоби індивідуального бронезахисту, їх  вико-
ристання, окрім власне основного призначен-
ня – захисту працівника від  ураження різними 
предметами (камінням, палицями, метальни-
ми снарядами  вогнепальної зброї, осколками 
вибухових пристроїв тощо), підвищує ефектив-
ність виконання службових обов’язків також за 
рахунок психологічного стану працівника, впев-
неного у своїй захищеності, що дає змогу йому 
зосередитися на процесі виконання службового 
завдання [5, с. 61].
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 Національна гвардія України є військовим 
формуванням з правоохоронними функціями, 
що входить до системи Міністерства внутріш-
ніх справ України і призначена для виконання 
завдань із захисту та охорони життя, прав, сво-
бод і законних інтересів громадян, суспільства 
і держави від злочинних та інших протиправ-
них посягань, охорони громадського порядку 
та забезпечення громадської безпеки, а також 
у взаємодії з правоохоронними органами –  
із забезпечення державної безпеки і захисту 
державного кордону, припинення терористич-
них дій, діяльності незаконних воєнізованих 
або збройних формувань (груп), терористичних 
організацій, організованих груп та злочинних 
організацій [1, с. 1].

Уряди і правоохоронні органи розробляють як 
можна ширший арсенал засобів і забезпечують 
посадових осіб з підтримки правопорядку різни-
ми видами зброї і боєприпасів, що дозволяють 
диференційовано застосовувати силу і вогне-
пальну зброю. До їх числа входить розробка 
видів зброї, що не призводять до смерті, але 
нейтралізуючих, в цілях все більшого звуження 
сфери використання засобів, здатних заподіяти 
смерть або тяжке поранення. З цією ж метою 
необхідно також мати можливість оснащення 
правоохоронців для їх самозахисту спеціаль-
ним спорядженням: щити, каски, куленепробив-
ні жилети, транспортні засоби для зменшення 
необхідності використання будь-якого роду 
зброї [3, с. 6–7; 9 с.78 ]. 

Таким чином, на наш погляд, оснащення під-
розділів Національної гвардії України сучасними 
засобами активної оборони з метою підвищен-
ня ефективності їх застосування є актуальним 
завданням і покращить  організацію діяльності 
правоохоронних органів України її працівника-
ми під час виконання службових обов’язків. 

Мета статті. Головною метою статті є надан-
ня пропозицій щодо застосування командира-
ми взводів (роти) захисного щита зразку країн 
FIEP “anti riot round shield”, як на основі алюмі-
нію в якості захисного матеріалу, також на осно-
ві пластику. Основною функцією даного щита 
є захист командира підрозділу. Це надасть 
можливість оперативно реагувати на дії під-
розділу в ході виконання поставлених завдань, 
більш якісно виконувати свої обов’язки за раху-
нок мобільності та зручності.

Виклад основного матеріалу. Одним 
з засобів індивідуального захисту з давніх-да-
вен були щити. Це – один з найстаріших видів 

озброєння. Розміри, форма і матеріал щита змі-
нювалися залежно від країни та епохи. Щити 
призначені для захисту від ударів різними пред-
метами і для створення захисних тимчасових 
конструкцій, це металеві (переважно з легкого 
алюмінієвого сплаву) або виготовлені з висо-
коміцного прозорого пластику плоскі чи профі-
льовані пластини прямокутної (рідше круглої) 
форми, обладнані пристроями для утриман-
ня співробітником поліції. Також можуть бути 
обладнані ліхтарями чи іншими пристосуван- 
нями [8, с. 12; 5, с. 62].

Основними сферами застосування засобів 
індивідуального захисту є забезпечення про-
тиударного захисту та захисту від ураження 
метальними елементами вогнепальної зброї 
та осколками вибухових пристроїв (балістично-
го захисту). Відповідно до призначення (проти-
ударний чи балістичний захист), значною мірою 
відрізняються за конструкцією та технічними 
характеристиками. 

Габарити прямокутних щитів порівняно вели-
кі, і вони закривають досить велику частину 
тіла, але менш маневрені. Такий щит можна 
використовувати не тільки для захисту, але і як 
засіб активного впливу, так як поштовхи і удари 
крайкою досить ефективні.

У зарубіжних моделях, як правило, вико-
ристовується полікарбонат товщиною 2–3 мм. 
Такий прозорий щит не тільки захищає від уда-
рів, але і дозволяє спостерігати за противником, 
закриваючи найбільш вразливі місця. Такі щити 
мають кріплення, що дозволяють використову-
вати їх двома руками, що досить зручно, і обер-
таються місця захоплень, що запобігає трав-
мам рук, пристрої кріплення для поліцейських 
кийків. Крім того, краї таких щитів трохи вигнуті 
назовні, що запобігає затікання всередину вог-
несуміші і полум’я.

Це дуже важливо, тому що сучасні демон-
странти на противагу камінню і палиць пере-
важно застосовують «коктейль Молотова», 
тобто пляшки із запальною сумішшю. У НГУ 
використовують кілька моделей таких щитів, 
але в основному це спрощені моделі, які не 
мають подібних удосконалень.

Захисні щити за своїм призначенням поді-
ляються на дві групи. Це протиударні щити, що 
застосовуються для захисту особового складу 
від деструктивних елементів під час масових 
безладів, і протикульові щити, які використову-
ються спецпідрозділами при штурмовому кон-
такті з озброєними злочинцями й терористами.
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Протиударні щити використовуються для 
захисту поліцейського від ударів камінням, пали-
цями, металевими прутами та іншими предме-
тами при припиненні протиправних дій масово-
го характеру. Переваги щита в таких ситуаціях 
є очевидними: велика площа за достатньої міри 
захисту, прийнятна маневреність «щитоносця», 
ефективність при колективних діях служб під-
тримки порядку.

Щит складається із протиударного екрана, 
системи утримання, яка може містити одне 
жорстке і одне ремінне руків’я або два жорстких 
руків’я, та амортизаційної підкладки. Одне жор-
стке руків’я призначене для захоплення кистю, 
друге руків’я або ремінна петля для закріплен-
ня щита на передпліччі. Розмір петлі зазвичай 
регулюється за допомогою пряжки або тек-
стильної застібки, яка дозволяє за необхідності 
швидко звільняти руку від щита. Амортизаційна 
підкладка призначена для зниження динамічної 
дії на руку при ударі по щиту.

Протиударний екран щита виготовляється 
або прозорим з органічного скла (полікарбона-
ту), або непрозорим – із алюмінієвого сплаву 
або пластмаси.

Прозорі щити мають хорошу оглядовість 
і невелику вагу (2,5–3,5 кг при площі захисту 
близько 50 дм2), але термін їхньої експлуатації 
невеликий.

Алюмінієві або пластмасові протиударні 
щити технологічніші в виготовленні та ремонті, 
мають невелику вартість, але їхня оглядовість 
обмежена (є оглядові вікна), і вони дещо важчі.

Протикульові щити застосовуються пра-
цівниками поліції при штурмовому контакті 
з озброєними злочинцями і терористами. Вони 
виготовляються з металевих (високоміцних ста-
лей і титанових сплавів) або керамічних матері-
алів, а також органопластикіів на основі арамід-
них волокон [7, с. 118–119].

Як правило, протиударні щити перебува-
ють на озброєнні окремих категорій працівників 
правоохоронних органів і сил безпеки, а також 
окремих категорій військовослужбовців (жан-
дармерії, внутрішніх військ, військової поліції, 
миротворчих підрозділів сил ООН), які навчені 
тактиці їх застосування [6, с. 60].

Наприклад, протиударний щит «Вітраж-А», 
виконаний з алюмінієвого сплаву. Він має ква-
дратну форму, площа захисту 0,57 м2, маса 4,5 кг. 
«Вітраж-М» виконаний з прозорого полікарбо-
нату. Площа захисту 0,45 м2, маса 3,1 кг. Щити 
з полікарбонату досить дорогі, тому вітчизняне 

МВС віддає перевагу дешевшим алюмінієвим, 
незважаючи на всі їхні недоліки. [8, с. 6; 9, с. 10].

Основними недоліками щита «Вітраж», який 
сьогодні знаходиться  на озброєнні патрульних 
підрозділів є:

– неможливо вести активну оборону, та керу-
вати особовим складом;

– великі вага та лінійні розміри не дозволя-
ють маневрувати;

– при безпосередніх маневрах в ході вико-
нання команд, командир підрозділу не зможе 
використовувати щит «Вітраж», тому що він 
втратить змогу оперативно оцінювати обста-
новку і, відповідно втратить управління підпо-
рядкованим підрозділом.

Переваги круглого щита:
1. Компактні розміри 500 на 650 мм.
2. Вага від 1,1 кг до 2,5 кг, майже в два рази 

легший за «Вітраж». 
3. Командир може активно діяти вести пере-

говори засобами зв’язку та вчасно реагувати на 
зміни в обстановці при виконання завдань.

4. Можливість вести активну оборону в разі 
необхідності самим щитом. 

5. Щит не заважає оцінити обстановку 
та своєчасно прийняти рішення.

6. Щит можливо використати для захисту 
військовослужбовця.

7. Передбачене кріплення для тримання 
ПР-73, що значно підвищує загальну зручність 
в ході виконання завдань.

8. Матеріал з вогнестійкого полікарбонату, 
щит не горить при застосуванні мітингувальни-
ками коктейлів молотова.

9. Різні типи компонування щита, від кругло-
го до прямокутного з різним діаметром та дов-
жиною відповідно.

10. Можливість компонування отвору в щиті 
для ведення відстрілу гумових чи газових набоїв.

Розрахунок кількості щитів для однієї 
патрульної роти.

4 щити мають цілком задовольнити потребу 
патрульного підрозділу.

Приблизний розрахунок собівартості щитів 
для однієї патрульної роти.

Один щит коштує до 3000 грн, 12000 грн – 
ціна безпеки командирів патрульної роти НГУ.

Відомо, що згадані вище протиударні засо-
би індивідуального захисту переважно вико-
ристовуються правоохоронцями одночасно, що 
наштовхує на думку про доцільність об’єднання 
цих засобів у один протиударний захисний комп-
лекс як окремий захисний засіб. Таким шляхом 
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пішли багато зарубіжних виробників (наприклад, 
німецька фірма MK Technology), які серійно виро-
бляють подібні захисні протиударні комплекси.

Військовослужбовцями НГ України використо-
вуються також кулестійкі щити. Основні класи захи-
сту таких щитів аналогічні до класів захисту броне-
жилетів за ДСТУ В 4103-2002. [5, с. 62; 8, с. 12].

Підрозділи Національної гвардії України забез-
печують заходи з  публічної громадської безпе-
ки і порядку під час проведення зборів, мітингів, 
вуличних походів, демонстрацій, інших масових 
та спортивних заходів, а також під час заходів 
у публічних (громадських) місцях за участю осіб, 
щодо яких здійснюється державна охорона.

Крім цього Національна гвардія бере участь 
в охороні громадського порядку під час про-
ведення масових заходів не лише в столиці,  
а й за потреби в інших містах України. Якщо 
виникає потреба, до охорони громадського 
порядку в столиці залучаються підрозділи Наці-
ональної гвардії з обласних центрів України. 

Висновки. Отже, необхідністю засто-
сування  щита європейського зразку “anti riot 
round shield” є впровадження для команди-
рів взводів та командира роти захисного щита 
європейського зразку “anti riot round shield” як 
на основі алюмінію в якості захисного матері-
алу, так і на основі пластику. Основною функ-
цією даного щита буде захист командира під-
розділу та можливість більш якісного керування 
діями підрозділу в ході виконання поставлених 
завдань.

Збереження життя та здоров’я військо службов- 
ця в ході виконання завдань, безпосередній обов’я-
зок кожного командира, за який він несе особисту 

відповідальність згідно чинного законодавства.
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Romanyuk V. A., Starodubtsev S. O., Dragan Y. A., Koskin O. O. The improvement of methods 
that provided by unite of National Guard of Ukraine during performonig public order tasks

Riot shields are used by many police units around the world to protect against armed attack. Riot 
shields are used to defend and confront unites from rioters, and it can be made of metal or polymers.

Riot shields are providing protection against relatively large and low-velocity shells, such as rocks 
and bottles, as well as from punches or batons. Synthetic shields against violators of public order 
must be transparent, which allows you to fully use the shield without closing the view. Similarly, metal 
shields for mass riots often have a small window at eye level for this purpose, so it causes a tunnel 
vision.

Riot shields are most often used to block and repel crowds, to use kettling tactic, as well as to pro-
tect against shrapnel, shells, and Molotov cocktails additionally you can use it during hand-to-hand 
combat, during public order measures.

The second type of cutting age police shield is a bulletproof tactical shield. These shields are 
made of modern synthetics (polymer) such as Kevlar.

There are two types of this kind of shield:
1. Light shield with of IIIA class of protection it could protect unites against small arms.
2. Heavy shield of III and IV class of protection, which could protect from rifle cartridges.
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Tactical shields often have a firing hole so that the officer that holds the shield can fire from the 
weapon. Those types of shields are equipped by bulletproof glass viewing window. They are used 
by special police units during performing high-risk special operations, such as rescuing hostages  
and disposing of gangs, additionally in anti-terrorist operations. Tactical shields have got the insignia 
of unit, to indicate them self’s in the crowd, or during performing their tasks. 

The riot shields are usually slightly cylindrical in shape and have handles made of metal or rein-
forced plastic, attached to them with glue or bushings. The handles could be designed so that the 
shield carrier can hold them with his hand, and the shield will often have additional protection at the 
point where the forearm rests on it, as well as latch to hold the forearm during tasks. The shield may 
have a module for rubber baton or non-lethal weapon.

According to particular requirements of law enforcement bodies, a serviceman of the Nation-
al Guard of Ukraine must be mobile, he needs to be protected. He must actively defend himself  
by using the full range of riot agents according to the constitution of Ukraine, article 17 of the Law  
of Ukraine on the National Guard of Ukraine.

Key words: riot shield, protective shield, mass riots, riot agents, public order.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
У статті проведено оцінку діючого в Україні нормативно-правового механізму детініза-

ції економічних відносин. Визначено, що результативність державної політики управління 
детінізацією економічних відносин є похідною від безпосередньої спроможності держави 
формувати сприятливі умови задля підвищення ділової активності суб’єктами господарю-
вання в легальному секторі економіки шляхом покращення інвестиційного й бізнес-кліма-
ту в державі загалом й формуванню інституційного середовища. Доведено, що розвиток 
законодавчої бази у сфері реалізації державної політики детінізації економічних відносин є 
одним із головних факторів забезпечення сталості економічного зростання, забезпечення 
належного рівня якості життя, розробка механізму, який певним чином сприяв би мінімізації 
впливу екзогенних й ендогенних загроз для національної економіки й безпеки загалом. Визна-
чено основні недоліки існуючого законодавства щодо реалізації державної політики детіні-
зації економічних відносин в Україні: відсутність в Україні законодавства щодо формування 
й реалізації заходів детінізації економічних відносин; існуюче законодавство не передбачає 
визначення змісту й структури механізмів детінізації економічних відносин; відсутність 
контролю за дотриманням санкцій та інші. Суттєвою перешкодою на етапі реалізації дер-
жавної політики детінізації економічних відносин є також те, що можливі санкції за виникаючі 
злочини або різного роду правопорушення у досліджуваній сфері є дуже м’які і не спонукають 
людей до проведення правомірної діяльності. Запропоновані заходи удосконалення норма-
тивно-правового механізму реалізації державної політики детінізації економічних відносин в 
Україні: адаптувати національну нормативно-правову базу до єдиних міжнародних стандар-
тів, забезпечити належний взаємозв’язок нормативно-правових актів і спільної роботи для 
органів виконавчої влади, дозволяючи формуванню цілісного механізму стратегій й програм 
для ефективного соціально-економічного розвитку України; строго дотримуватись покла-
дених зобов’язань міжнародного рівня у сфері детінізації економічних відносин; сформувати 
сучасну, інноваційну модель функціонування органів державної влади на всіх рівнях та гро-
мадськості у сфері детінізації економічних відносин.

Ключові слова: детінізація, нормативно-правовий механізм, економічні відносини, управ-
ління, державна політика, механізми.

Постановка проблеми. Під механізмами реа-
лізації державної політики детінізації економічних 
відносин в Україні ми насамперед розуміємо вста-
новлений порядок взаємодії представників дер-
жавних й недержавних інституцій, які спроможні 
формувати або ж безпосередньо впливати на при-
йняття рішень задля забезпечення ефективності 
заходів детінізації. Іншими словами, це владні пов-
новаження, рівень використання яких залежить 
насамперед від обсягу встановлених компетенцій, 

існуючого авторитету й спроможності імплементу-
вати їх на практиці. У сучасній національній соці-
ально-економічній й суспільно-політичній реаль-
ності ключову роль також відіграють інструменти 
корпоративного управління.  Імплементація засад 
таких інструментів у перехідній економіці є належ-
ним чином відомі. Функціонування квазі-держав 
та квазі-корпорацій спричиняє виникнення диспро-
порцій у господарській структурі, визначеній дина-
міці цін, фінансових операціях тощо.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання функціонування механізмів реаліза-
ції державної політики детінізації економічних 
відносин представлено у наукових доробках 
вітчизняних та світових дослідників, а саме: 
О. Барановського, Ф. Бретта, Д. Буркальцева, 
З. Варналія, В. Вишневського, Дж. Гросмана, 
О. Дяченка, І. Мазур, В. Мандибури, В. Ребкало, 
Т. Рейтера, Дж. Робінсона, Г. Рябцева, М. Флей-
чука та іншими. 

Мета статті полягає в оцінці складових нор-
мативно-правового механізму реалізації дер-
жавної політики детінізації економічних відно-
син в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Норматив-
но-правове забезпечення державної політики 
детінізації економічних відносин в Україні функ-
ціонує на основі юридичних засобів, змістом 
яких є насамперед владний вплив на загальні 
суспільні відносини задля їх належного упоряд-
кування, закріплення, стійкого розвитку, а також 
на свідомість громадян у контексті проголо-
шення їх прав і обов’язків, регламентація пев-
них дозволів і заборон, прийняття нормативних 
актів [1]. 

Формування та розвиток законодавчої бази 
у сфері реалізації державної політики детініза-
ції економічних відносин є одним із головних 
факторів забезпечення сталості економічного 
зростання, забезпечення належного рівня яко-
сті життя, розробка механізму, який певним 
чином сприяв би мінімізації впливу екзогенних 
й ендогенних загроз для національної економіки 
й безпеки загалом. Динамічний процес розроб-
ки належної нормативно-правової бази, задля 
управління фінансовими потоками в Україні, 
розпочався від моменту затвердження Акта 
проголошення незалежності України прийнято-
го постановою Верховної Ради Української РСР 
«Про проголошення незалежності України» 
(24.08.1991 № 1427-XІІ). За перші роки держава 
активно почала розробляти нормативно-право-
ву базу господарської діяльності. Так, за період 
1992-1994 рр. Верховною Радою прийнято 
практично 450 законодавчих актів, однак зако-
ни в основному мали декларативний характер, 
адже не формулювали інституційних гаран-
тій для підприємництва, підтримки соціальних 
потреб [2]. Таким чином було прийнято закони, 
які в основному не відповідали соціально-еко-
номічним інтересам суб’єктам господарювання 
й реалізувались формально. Деякі аспекти, що 
пов’язані із детінізацією економічних відносин, 

розкрито в нормативно-правових актах України 
(табл. 1).

За березень-квітень 2020 року Національ-
не агентство з питань запобігання корупції за 
фінансової підтримки представників Антико-
рупційної Ініціативи щодо Європейського Союзу 
в Україні (ЕUАСІ) було організовано проведен-
ня ключового дослідження «Корупція в Україні 
2020: розуміння, сприйняття, поширеність» від-
повідно до положень Методики стандартного 
опитування у сфері рівня корупції в Україні, [3] 
що було представлено в основі розробленого 
Національним агентством з питань запобігання 
корупції проєкту Антикорупційної стратегії на 
період 2021–2025 років. Зазначимо, що заува-
жень до процесу й змісту реалізації Методики, 
які були наявні у попередньому звіті, [4] не були. 
Таким чином рекомендація у сфері належного її 
дотримання практично є реалізованою. Більш 
докладно про результати проведеного аналізу 
Національним агентством з питань запобігання 
корупції соціологічних й кримінологічних дослі-
джень (передували підготовці відповідної Анти-
корупційної стратегії) представлено у поясню-
вальній записці до законопроєкту [5]. 

Також Національним агентством з питань 
запобігання корупції зазначено, що було про-
ведено підготовку відповідного проєкту Анти-
корупційної стратегії на період 2021–2025 років 
за отриманими результатами загального ана-
лізу стану, тенденцій і ефективності реалізації 
Антикорупційної стратегії за2014–2017 роки 
й Державної програми із її реалізації (так пред-
ставлено результати проведення такої оцін-
ки щодо імплементації стратегічних заходів 
політики детінізації були у трьох проєктах від 
щорічних національних доповідей у сфері реа-
лізації засад антикорупційної політики за 2016-
2018 роки). Так, у представленому законопроєк-
ті щодо Антикорупційної стратегії передбачено, 
що у перспективі Національні доповіді готу-
ватимуться не щорічно, а за отриманими під-
сумками загального циклу антикорупційної 
стратегії. У свою чергу, альтернативні (тіньові) 
звіти у сфері оцінки результативності держав-
ної політики детінізації економічних відносин 
повинні готуватись за той же самий період, 
що і Національні доповіді, з метою проведен-
ня оцінки стану заходів у сфері імплементації 
державної політики детінізації економічних від-
носин у яких безпосередньо буде використову-
ватись також  Індекс сприйняття корупції. Кінце-
вий результат представлений у вигляді проєкту 
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Антикорупційної стратегії також був публічно 
оцінений позитивно [6].

Визначено основні недоліки існуючого зако-
нодавства щодо реалізації державної політи-

ки детінізації економічних відносин в Україні. 
Насамперед, проблемою є відсутність в Україні 
законодавства щодо формування й реалізації 
заходів детінізації економічних відносин. У свою 

Таблиця 1
Нормативно-правова база з питань детінізації економічних відносин в Україні

 

Нормативно-правовий акт Що регламентує 
Кримінальний кодекс України від 
05.04.2001 № 2341-ІІІ (із змінами) 

Передбачає кримінальну відповідальність за 
скоєні злочини щодо виникнення тінізації 
економічних відносин  

Кодекс України про адміністративні 
правопорушення від 07.12.1984 № 8073-
X  (із змінами) 

Передбачає адміністративну відповідальність 
за скоєні злочини щодо тінізації економічних 
відносин 

Податковий кодекс України від 
02.12.2010 № 2755-VІ (із змінами) 

Передбачає контроль за механізмами 
нарахування і сплати податків вітчизняними 
суб’єктами господарювання 

Господарський кодекс України від 
16.01.2003 № 436-ІV (із змінами) 

Передбачає відповідальність за скоєні злочини 
в сфері тінізації економічних відносин 

Конвенція про кіберзлочинність, 
ратифікована у 2005 р. 

Міжнародна співпраця в сфері протидії 
кіберзлочинності, містить базові поняття 
комп’ютерних злочинів 

Наказ Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України від 07.12.2020 р. № 2552 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій 
щодо розрахунку рівня тіньової 
економіки» 

Затверджує державну Методику розрахунку 
рівня тіньової економіки в Україні 

Розпорядження Кабінету міністрів 
України № 143-р «Про перелік офшорних 
зон» від 23.02.2011 р. 

Обмежує перелік офшорних зон, можливих для 
використання в господарській діяльності 
вітчизняними суб’єктами господарювання з 
метою обмеження тінізаційної діяльності та 
відмивання «брудних» грошей 

Проєкт Закону України «Про засади 
державної антикорупційної політики на 
2020-2024 рр.» №4135 від 21.09.2020 р. 

Передбачає довготривалі заходи по боротьбі з 
проявами корупції на визначений термін 

Закон України від 26.11.1993 № 3659-XІІ 
«Про Антимонопольний комітет 
України»  (із змінами від 05.08.2021) 

Забезпечення державного захисту конкуренції 
у підприємницькій діяльності й у сфері 
публічних закупівель 

Закон України № 2121-ІІІ  «Про банки та 
банківську діяльність» від 07.12.2000 (із 
змінами) 

Передбачає контроль за діяльністю банківських 
установ щодо тінізації економічних відносин 

Закону України «Про запобігання 
корупції» №1700-VІІ редакція від 
13.02.2022 р. 

Визначає правові та організаційні засади 
функціонування системи щодо запобігання 
корупції в Україні, визначений зміст та порядок 
імплементації превентивних антикорупційних 
механізмів, напрями нейтралізації наслідків 
проявів корупції 

Закон України від 26.01.1993 № 2939-XІІ 
«Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в 
Україні»  (із змінами від 24.11.2021 р.) 

Орієнтований на реалізацію державної 
політики у сфері державного фінансового 
контролю 

 
Джерело: складено авторкою
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чергу, законодавство не передбачає визна-
чення змісту й структури механізмів детінізації 
економічних відносин. Це призводить безпосе-
редньо до того, що не всі виникаючі злочини 
у досліджуваній сфері можна правильно класи-
фікувати й передбачити рівень відповідальності 
щодо їх скоєння. 

Ускладнює також ситуацію те, що норма-
тивно-правове забезпечення функціонування 
економічних відносин в Україні не приведена 
у відповідність до загальноприйнятих стан-
дартів. Тому зазвичай виникають різного роду 
хибні або суперечливі тлумачення конкретного 
явища або процесу, що формує перешкоди на 
етапі реалізації заходів детінізації економічних 
відносин в Україні. Саме тому на етапі рефор-
мування діючого законодавства необхідно про-
вести ґрунтовне дослідження не тільки досвіду 
зарубіжних країн і власного, але й детально 
дослідити легітимну нормативно-правову базу. 
У свою чергу це сприятиме реалізації тема-
тичних реформ комплексно й із одночасним 
усуненням неточностей, різних суперечливих 
моментів, також позбавлення нових законодав-
чих актів можливих проблем.

Суттєвою перешкодою на етапі реалізації 
державної політики детінізації економічних від-
носин є також те, що можливі санкції за виника-
ючі злочини або різного роду правопорушення 
у досліджуваній сфері є дуже м’які і не спону-
кають людей до проведення правомірної діяль-
ності. Досить часто зустрічається ситуація коли 
більш вигідним є сплатити штраф за злочин, 
аніж провадити діяльність легально [7]. 

Пропозиції щодо загальних напрямів рефор-
мування нормативно-правового механізму реа-
лізації державної політики детінізації економіч-
них відносин в Україні передбачають:

– гармонізацію й приведення у відповідність 
до загальноприйнятих міжнародних стандартів 
нормативно-правову базу України та мінімізува-
ти прояви можливих протирічь. Це у свою чергу 
дозволить якісно трактувати нормативні акти 
й усунути існуючі проблеми в законодавстві;

– запровадити більш жорсткі санкції, різного 
роду обмеження і діючу систему покарань, які 
покликані стимулювали всіх громадян до про-
вадження легальної діяльності. На особливу 
увагу при розробці різних карних мір необхід-
но тим галузям, у яких рівень тіньової економі-
ки та корумпованості є найвищим. Враховуючи 
вище представлені результати дослідження 
нами запропоновано перейняти позитивний сві-

товий досвід, адаптувавши його до національ-
них особливостей;

– сформувати для державних організацій 
й установ індивідуальну захищену операційну 
систему, яка матиме закритий код, виступа-
ючи єдиною і обов’язковою для всіх загаль-
нодержавних структур, сприяючи нейтраліза-
ції ненавмисного витоку інформації і значної 
частини кібератак;

– щодо формування структурного підрозділу 
спеціалізованого на детінізації економічних від-
носин [8].

Констатуємо, що в сучасній Україні відсутня 
новостворена стратегія та адекватні пріорите-
ти діяльності влади (конкретної програми дій), 
а й стратегічно важливих питань або напрямів 
державної політики, у яких влада представи-
ла б чітку позицію й так само більш узгоджено 
провела її реалізацію. Насамперед це свідчить 
про значне відхилення вітчизняної влади від 
загальноприйнятих принципів щодо належного 
врядування, проведення якісного державного 
управління. Досить негативним є саме викори-
стання адміністративних обмежень для орга-
нізації залучення нових капіталів на вітчизняні 
ринки й переміщення товарів та капіталу без-
посередньо всередині країни, а саме: практика 
використання адміністративних обмежень (нег-
ласних, неформальних) на проведення перемі-
щення товарів й капіталу через певні кордони; 
відсутність рівного доступу до існуючих об’єк-
тів інфраструктури; проведення регіоналізації 
товарних й фінансових ринків, насамперед коли 
вона набуває загрозливих форм щодо адміні-
стративної заборони на проведення ввезення 
або вивезення відповідних товарів.

Досить нагальною проблемою стала монопо-
лізація ринків певними посередницькими орга-
нізаціями, які зазвичай діють за рамками закону 
та оперують різного роду тіньовими (подеку-
ди кримінальними) капіталами (особливо це 
агробізнес, металургійна промисловість й інші) 
та не впускають нові компанії на функціонуван-
ня ринку. Досить небезпечним є налагоджений 
зв’язок із такими організаціями органів влади. 
Таким чином діяльність таких криміналізованих 
організацій призводить до деградації конкурент-
ного середовища, мінімізація представлених 
сегментів ринку, безпосередньо на яких суттєво 
обмежується свобода для товаровиробників, 
використовуються небанківські форми розра-
хунків, таким чином споживачам нав’язують 
у свою чергу завищені ціни. Суттєвою є пито-
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ма вага в організації економічної структури так 
званих нетипових підприємств, до функцій яких 
належать насамперед тіньове обслуговування 
такого монополістичного сектору.

Висновки. Імплементація запропонованих 
рекомендацій сприятиме адаптації вітчизняно-
го законодавства до сучасних вимог й потреб 
загальноприйнятих європейських стандартів. 
Це сприятиме нейтралізації недоліків й проти-
річь, які є в діючій нормативно-правовій базі, що 
використовуються суб’єктами господарювання, 
в результаті чого проводять загалом легальну 
діяльність, хоч й має ключове значення відтік 
капіталу, зменшення оподаткування тощо. Про-
ведення модернізації законодавства України 
за представленими нами зразками допоможе 
покращити її таким чином, щоб вона конкрети-
зувала дії для органів державної влади й право-
охоронних органів щодо кожного із видів прояву 
тіньових операцій, які були неохоплені діючим 
законодавством й встановлювала конкретні 
межі відповідальності за виконані злочини й не 
допускала подвійних трактувань того або іншо-
го діяння, а також визначала певні рівні щодо 
відповідальності й штрафні санкції, задля сти-
мулювання суб’єктів господарювання до органі-
зації легальної діяльності.

Представлені заходи є результативними 
в сучасних умовах, адже відповідають міжна-
родним потребам й пристосовані до специфіч-
них особливостей й потреб держави. Дотриман-
ня таких рекомендацій сприятиме мінімізації 
рівня тінізації економічних відносин в Україні, 
провести ефективну діяльність у напрямі деті-

нізації економічних відносин й підвищити рівень 
освіченості населення із даних питань. 
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Moshenets O. V. Regulatory and legal mechanism of implementation of state policy 
of de-shadowing of economic relations in Ukraine

The article evaluates the current in Ukraine regulatory and legal mechanism for de-shadowing 
economic relations. It is determined that the effectiveness of the state policy of de-shadowing eco-
nomic relations is derived from the direct ability of the state to create favorable conditions for busi-
ness activity in the legal sector by improving the investment and business climate in the country 
and the institutional environment. It is proved that the development of the legal framework for the 
implementation of state policy to de-shadow economic relations is one of the main factors ensuring 
sustainable economic growth, ensuring an adequate quality of life, developing a mechanism that 
would minimize the impact of exogenous and endogenous threats to the national economy and 
security. . The main shortcomings of the existing legislation on the implementation of the state policy 
of de-shadowing of economic relations in Ukraine are identified: the lack of legislation in Ukraine on 
the formation and implementation of measures to de-shadow the economic relations; the existing 
legislation does not provide for determining the content and structure of mechanisms for de-shad-
owing economic relations; lack of control over compliance with sanctions and others. A significant 
obstacle in the implementation of the state policy of de-shadowing economic relations is also the fact 
that possible sanctions for emerging crimes or various offenses in the study area are very mild and 
do not encourage people to engage in lawful activities. Measures to improve the legal mechanism for 
implementing the state policy of de-shadowing economic relations in Ukraine are proposed: to adapt 
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the national legal framework to common international standards, ensure proper interconnection of 
legal acts and joint work for executive authorities, allowing the formation of a holistic mechanism 
of strategies and programs for effective socio-economic development of Ukraine; strictly adhere to 
the international obligations in the field of de-shadowing of economic relations; to form a modern, 
innovative model of functioning of public authorities at all levels and the public in the field of de-shad-
owing of economic relations.

Key words: de-shadowing, Regulatory and legal mechanism, economic relations, management, 
state policy, mechanisms.
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ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ 
ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
У статті обґрунтовано інституційно-економічні засади реалізації державної соціальної 

політики. Встановлено, що стратегічними ресурсами системи реалізації соціальної полі-
тики держави є трудові, капітальні та матеріальні ресурси. В умовах ринку все більшого 
значення набувають інформаційні та демографічні ресурси. Визначено, що заходи інсти-
тутів соціального захисту населення мають бути спрямовані на виживання і перемогу у 
боротьбі з конкурентами та надання гідних послуг, відповідно в умовах ринкових відносин 
поняття економічної суті соціальної послуги трактується як специфічний різновид това-
ру, який складається з вартості, що реалізується за вільними цінами як приватний товар, 
та вартості, оплаченої з бюджету згідно нормативів через державний сектор як суспіль-
не благо. Представлені основні напрямки соціальної політики України в сучасних умовах: 
Ефективне соціальне страхування. Захист зайнятих. Політика у сфері виплати заробітної 
плати, яка реалізується диференційовано. Заходи на ринку праці. Передбачає можливості 
держави впливати на існуючий попит і робочу силу. Житлова політика. Проводиться на 
основі надання допомоги. Ідентифіковані проблеми (не достатня громадська свідомість 
населення й несприйняття ним важливості їх ролі у розвитку країни; низька якість й недо-
статність доступних житлово-комунальних, освітніх, медичних й інших послуг соціальної 
сфери; активізація майнового розшарування – винищення середнього класу; зростаючі соці-
альні видатки, що призводить до зменшення економічної активності серед населення) та 
напрямки активізації ефективних інструментів соціальної політики (розвиток інвестицій-
ної політики для підтримки людського капіталу; адаптація інноваційних світових тенденцій, 
особливо у використанні соціального партнерства; встановлення та постійна підтримка 
соціальної справедливості на основі соціального вирівнювання й податкового регулювання; 
актуалізація адресності соціального забезпечення й розвитку форм державно-приватно-
го партнерства; сприяння підвищенню відповідальності кожної людини щодо забезпечен-
ня свого добробуту шляхом впровадження положень економічної свободи й активної участі 
громадськості).

Ключові слова: соціальна політика, економічний розвиток, регулювання, інструменти, 
фінансове забезпечення. 

Постановка проблеми. Реформа вітчиз-
няної соціальної політики є одним із головних 
питань не лише для певних країн ЄС, а й зага-
лом для Європейського Союзу. Після прийня-
того Великобританією рішення вийти із складу 

ЄС напрямок соціального розвитку Європи знов 
набув актуальності. Незважаючи на суттєві полі-
тичні й економічні досягнення, ЄС більше не 
в змозі належним чином забезпечити задовільні 
показники соціально-економічного зростання. 
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Адже активізація проблем розвитку ЄС є сиг-
налом до того, що економіка перебуває в сис-
темі масового виробництва, безпосереднього 
впливу великих корпорацій та сталих моделей 
зайнятості, які вже не підходять для сучасного 
світу, якому властиві швидкі технологічні змі-
ни та глобальна конкуренція. Існуючі ринкові 
відносини формують перспективні можливості 
для забезпечення соціальної рівності. У свою 
чергу їх практична реалізація безпосередньо 
потребує цілеорієнтовааних дій, сформованих 
на специфічних принципах. Такі дії представля-
ють собою виважену соціальну політику або ж 
конкретні соціальні аспекти державної політики. 
Тобто, особливості набувають питання станов-
лення соціально-орієнтованої економіки, клю-
чові засади якої передбачають процес вироб-
ництва і розподілу національного продукту для 
підвищення добробуту населення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На питання розбудови соціальної полі-
тики в Україні зверталася увага в працях 
вітчизняних й зарубіжних науковців: О. Амоші, 
Т. Аткінсона, О. Грішнової, Г. Еспінг-Андерсена, 
Т. Заславської, А. Колота, В. Куценко, Е. Ліба-
нової, Т. Маршалла, В. Новікова, Дж. Стигліця, 
В. Скуратівського. 

Мета статті полягає в обгрунтуванні інсти-
туційно-економічних засад розвитку соціальної 
політики України на основі адаптації позитивно-
го європейського досвіду.

Виклад основного матеріалу. Удоскона-
лення формування соціальної політики дер-
жави в ринковій економічній системі вимагає 
застосування маркетингового підходу до соці-
ального забезпечення. При цьому принципами 
його реалізації являються:

– страхування – виплата внесків роботодав-
ців і робітників з метою отримання коштів у разі 
скрутного становища;

– допомога (опікунство) – одержання коштів 
через відсутність здоров’я, матеріального 
забезпечення, обслуговування;

– надання необхідної фінансової або інших 
видів допомоги із-за втрати здоров’я на службі 
чи внаслідок стихійного лиха з метою віднов-
лення житла, реабілітації та інше.

Разом з фінансуванням соціальної політики 
держави з бюджетів різного рівня можуть бути 
реалізовані заходи багатоканального фінансу-
вання прямого та непрямого впливу.

Багатоканальними джерелами прямого 
фінансування, особливо в умовах скорочення 

соціальних програм у зв’язку з фінансово-еко-
номічною кризою, можуть стати додаткові поза-
бюджетні джерела забезпечення:

– кошти від цільових соціальних фондів;
– позики банків та інших кредиторів;
– доходи від підприємницької діяльності 

установ соціального захисту населення;
– доходи від цінних паперів;
– надходження, які поступають як плата за 

соціальні послуги;
– добродійні внески і пожертвування [1].
Багатоканальними джерелами непрямого 

фінансування є надання законодавчо встанов-
лених пільг (податкових, комунальних, тран-
спортних) за такими напрямками:

– інвесторам, що вкладають кошти в розви-
ток установ соціального захисту населення;

– власникам, які здають майно в оренду 
установам соціального захисту населення;

– підприємствам, що реалізують продукцію 
установ соціального захисту населення;

– окремим категоріям населення,наприклад 
інвалідам – тарифні пільги на житло, культурні 
послуги, проживання в гуртожитк; надання пільг 
з оплати послуг житлово-комунального госпо-
дарства, медичних послуг для малозабезпече-
них категорій;

– надання непрямої підтримки;
– сприяння розвитку установ соціального 

захисту населення, що знаходяться в приватній 
власності.

Стратегічними ресурсами системи реаліза-
ції соціальної політики держави є трудові, капі-
тальні та матеріальні ресурси. В умовах ринку 
все більшого значення набувають інформаційні 
та демографічні ресурси.

Заходи інститутів соціального захисту насе-
лення мають бути спрямовані на виживання 
і перемогу у боротьбі з конкурентами та надан-
ня гідних послуг. Таким чином в умовах ринко-
вих відносин поняття економічної суті соціальної 
послуги трактується як специфічний різновид 
товару, який складається з вартості, що реалі-
зується за вільними цінами як приватний товар, 
та вартості, оплаченої з бюджету згідно нормати-
вів через державний сектор як суспільне благо.

Переважну роль у фінансуванні соціальної 
політики повинна відігравати бюджетна систе-
ма, за рахунок якої все населення має отриму-
вати гарантований державний мінімум соціаль-
них послуг. У грошовому вираженні він може 
бути на рівні мінімальних поточних витрат, тобто 
дорівнювати гарантованому обсягу фінансуван-
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ня. Видозмінена роль держави полягає в тому, 
що замість прямого фінансування інститутів 
реалізації соціальної політики вона надає кош-
ти, необхідні для покриття витрат, конкретним 
споживачам послуг через соціальні державні 
транші [2].

При плануванні розподілу коштів на ство-
рення і розвиток інститутів реалізації державної 
соціальної політики необхідно враховувати:

– розвиток їх інфраструктури, що сприяти-
ме вирішенню соціально-економічних завдань 
в нових умовах (транспорт, дороги, каналізація, 
зв’язок та ін.);

– вдосконалення мережі інституцій у вели-
ких містах, подолання їх депресивного стану 
на територіях з екстремальними природними 
та економічними умовами, відродження таких 
інституцій у малих містах, створення сучасного 
обслуговування у сільській місцевості;

– оптимізацію мережі інституцій з врахуван-
ням економічної доцільності (кількості прогно-
зованих і наявних послуг) [3-4].

Поряд з цим ефективність соціальної політи-
ки та збільшення витрат на соціальний захист 
в окремих країнах мали місце, що призвело до 
деякого зниження бідності та нерівності дохо-
дів. В цілому сучасна європейська модель 
заснована на справедливості. Вона теоретич-
но передбачає єдність дій держави і громадян, 
спрямованих на задоволення основних мате-
ріальних потреб усього населення і посилення 
соціальної згуртованості. 

В той же час зростає стурбованість з приво-
ду того, що темпи й масштаби заходів бюджет-
ної компенсації не дозволяють належним чином 
вирішувати соціальні завдання, створюючи 
ризики для стійкості системи. Порушено соці-
альний діалог, який необхідний для досягнен-
ня колективних домовленостей. Це привело 
до мирних і не зовсім мирних демонстрацій 
та заворушень, бурхливих проявів невдоволен-
ня окремих прошарків населення.

Проте практика провокує появу все нових 
проблем, вирішити які одна теорія не в силах. 
Потрібне її поєднання із зусиллями фахівців, 
перехід до сучасної безкризової мережевої 
інформаційної економіки. Тільки на базі еко-
номічного зростання та структурної перебудо-
ви у напрямку 6-7 технологічних укладів, при 
наявності доброї волі суспільства, глобальна 
економіка зможе виправити соціальний стан 
абсолютної більшості населення в переважній 
частині країн світу.

За даними Міжнародної організації пра-
ці, у багатьох країнах зменшується членство 
у профспілках . Проте авторитет останніх зали-
шається високим – частка членів профспілок 
у розвинених країнах в середньому становить 
біля 31% зайнятих, а сфера охоплення працю-
ючих колективними договорами досягає 62%.

Матеріальне забезпечення вкрай нерівно-
мірне – 80% населення планети отримують 
тільки 30% світових багатств, в тому числі 20% 
найбідніших жителів мають 2% доходів. Вод-
ночас, для прикладу, з 1976 по 2007рр. частка 
доходів 0,1% найбагатших людей у Сполуче-
них Штатах Америки зросла більш ніж у чотири 
рази – з 2,3% до 12,6%.

Проте у цілому соціальна політика країн 
ЄС є найважливішим чинником, що зумовлює 
низьку ступінь диференціації доходів, помітний 
рівень соціального забезпечення. Особливістю 
державної політики країн Євросоюзу є активна 
робота щодо процесів сплати високих податків 
та соціальних внесків, за рахунок чого відбува-
ється формування соціального бюджету. Най-
більш важливим питанням досягнення соціаль-
ної справедливості країни-члени ЄС вважають 
зниження безробіття.

В наш час про соціальну державу досить 
важко говорити, оскільки багато країн навіть 
у Європі мають занадто великі боргові зобов’я-
зання і переживають гостру кризу. Післякризо-
ва реанімація економіки відбувається далеко 
не у всіх, в тому числі розвинених, державах. 
Водночас зменшення боргового навантажен-
ня пов’язано із скороченням витрат соціальної 
держави, а режим економії як спосіб бороть-
би з кризою в багатьох країнах Європейського 
Союзу поки що не дав результатів – єврозона 
перебуває у стан фактичної рецесії.

Західне суспільство вийшло на такий висо-
кий рівень багатства, що вірогідність втрати 
подібного становища викликає у більшості 
людей цих країн страх і стурбованість [5]. Тому 
поглиблення кризи соціальної держави може 
перерости у дестабілізацію умов життя.

У становищі, що склалося, багатьом держа-
вам треба орієнтуватися на покращення інвес-
тиційного клімату, підтримувати стабільність 
банківської системи, приближати хвилю техно-
логічного піднесення.

Потрібно, щоб найбільш розвинені краї-
ни відігравали ключову роль у інноваційній 
діяльності. Вони завжди активно розвивають 
фундаментальні, а потім прикладні, науки 
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і в результаті виступають як виробники нових 
продуктів – результатів технічного процесу. 
В підсумку на нас чекає різнотемповий розви-
ток економік окремих країн світу.

Державам при очікуванні нової хвилі техно-
логічної перебудови потрібно зберегти соціаль-
ну орієнтацію і знайти кошти для забезпечення 
населення при тому, що постійно збільшується 
кількість пенсіонерів, ростуть боргові забов’я-
зання, а традиційні джерела доходів вичерпу-
ються.

Виникають нові проблеми соціальної дер-
жави, які полягають у тому, що забезпечення 
матеріального добробуту здійснюється на фоні 
невирішених ситуацій, пов’язаних з етични-
ми складовими. Ринок праці перетворився на 
антиринок, де населення, що живе у суспільстві 
споживання і нібито спирається на закони рин-
кової економіки, перестає реагувати на ринкові 
сигнали. Тому на ринку праці у суспільстві спо-
живання потрібні не ринкові правила, а переорі-
єнтація на розвиток всіх.

Щоб креативна діяльність могла бути реалі-
зована у власності, необхідна участь всіх пра-
цюючих у прибутку. Від зміни форми попиту 
і при переході до участі у прибутку посилюється 
економічне зростання і досягається можливість 
не тільки збільшення доходів, а й оволодіння 
власністю.

На основі нарощування людського капіталу 
покращуються можливості для зростання 
доходів підприємців, населення і держави, 
а в результаті підтримка бідного прошарку 
жителів.

Соціальна держава, вибравши шлях підви-
щення людського капіталу і його накопичення, 
отримує реальну можливість виходу з кризи, 
зменшення нерівності серед людей, що на пер-
шому етапі викликано їх природними здібностя-
ми, а потім поглиблюється внаслідок недоліків 
ринкового механізму та провалів держави [6].

Зростаюча за своїм значенням участь дер-
жави в організації та фінансуванні інновацій 
означає, що роль приватного капіталу у забез-
печенні конкурентоспроможності скорочуєть-
ся, а суспільства в цілому зростає. Конкурен-
тоспроможність починає прямо залежати від 
форми організації суспільного життя та систе-
ми цінностей, які переважають у суспільстві. 
Наприклад в Євросоюзі дотримуються підходу, 
що його основними ресурсами є «…добре нав-
чене, чітко орієнтоване, таке, що легко адапту-
ється, активне населення»[4].

Основні складові впровадження соціальної 
доктрини в державній політиці Європейського 
Союзу включають:

– гарантія прав та покращення виробничого 
середовища, охорона здоров’я та забезпечен-
ня безпеки на робочих місцях – документи ЄС 
фіксують право на інформацію про виробничі 
ризики, поліпшення умов праці і дозвілля;

– забезпечення зайнятості – один з головних 
напрямків ЄС, який полягає у створенні нових 
робочих місць, підтримці малих і середніх під-
приємств, інвестиціях в розвиток людських 
ресурсів за допомогою вдосконалення освіти 
і навчання, отриманні доступності навчання для 
всіх громадян;

– підтримка юридичних норм, вироблених 
міжнародними організаціями, що діють у соці-
альній сфері;

– гарантування основних соціальних прав 
і свобод, в тому числі на створення профспілок, 
проведення переговорів з адміністрацією і укла-
дення колективних угод, організацію страйків 
та отримання об’єктивної інформації з питань 
забезпечення зайнятості;

– недопущення дискримінації за статево-ві-
ковою ознакою з врахуванням особливих інте-
ресів жінок, людей похилого віку, дітей. Зазна-
ченні питання переносяться зі сфери ринку 
праці на забезпечення рівних можливостей 
реалізації особистості не тільки у праці, але 
й у житті в цілому, включаючи надання жінкам 
можливостей поєднувати кар’єру с материн-
ством, стимулювати їх участь у суспільному 
житті;

– розділення фінансової відповідальності за 
роботу суб’єктів господарювання, в тому чис-
лі через участь у прибутках, між власниками, 
управлінцями та робітниками.

Принципи соціальної політики Європейсько-
го Союзу є наслідком прийнятої ним доктрини, 
узгоджуються із загальною інтернаціональною 
концепцією та підходами до соціально-орієнто-
ваного ринкового господарства [5].

Українське суспільство, в основному декла-
руючи європейський вибір, для успішного роз-
витку має створити модель згідно із своїми 
цінностями, запитами та традиціями. Модель 
і механізм її реалізації мають діяти для подолан-
ня проблем, що наявні та виникнуть в подаль-
шому, і відповідають довгостроковим цілям. 

Модель соціальної політики є умовною харак-
теристикою (схемою), в основі якої цілі, завдан-
ня, інструменти, форми реалізації, взаємозв’я-
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зок з економічними та політичними чинниками. 
Її також пов’язують з ідеологією суспільно-еко-
номічної формації з ієрархією цінностей [6].

Соціальна модель повинна вдосконалюва-
тися та доповнюватися відповідно до змін, що 
відбуваються у навколишньому середовищі. 
Вона спирається на єдині принципи: соціальної 
справедливості, соціальної безпеки, соціаль-
ної єдності, конкурентоспроможної економіки. 
У кожного із членів ЄС наявна своя особлива 
модель, але зазначене показує можливість 
існування єдиної соціальної моделі Європи [3].

Очевидність стандартизації соціального 
напрямку не викликає особливих сумнівів. Проте 
виникає застереження чи здатна єдина соціаль-
на політика при глобалізації, але одночасно за 
умов національних розбіжностей держав-членів, 
перемогти виклики сучасності з урахуванням, 
що відставання соціальної інтеграції відбуваєть-
ся внаслідок теж інтеграції, але економічної. 

Важливою умовою існування єдиної соціаль-
ної моделі є сукупність зусиль інститутів дер-
жавної влади, а також політичних партій, проф-
спілок, неурядових організацій у всіх державах.

Деякі експерти вважають єдину соціальну 
модель реальністю. Водночас на сьогодні перед 
Євросоюзом стоїть більш важливе завдання 
формування єдиної соціальної стратегії [6].

У працях зарубіжних дослідників майбутнє 
соціальної моделі показано на прикладі ЄС, а її 
ефективність визначається рівнем соціального 
захисту населення. Велике значення має вміння 
владних структур передбачати кризи, вживати 
превентивних заходів, пом’якшувати їх наслід-
ки. У такій моделі повинна бути закладена здат-
ність визначати соціальні наслідки глобалізації 
та рівень відповідальності держав-членів. 

Реалізація європейської соціальної моде-
лі доцільна і корисна для України в силу таких 
чинників:

1. Більшість населення Західної Європи 
скористалася соціальними здобутками, перед-
баченими зазначеною моделлю. Вдалося ство-
рити численний середній клас, що охоплює дві 
третини громадян ЄС.

2. У проголошених і закріплених у офіційних 
документах принципах визначаються процеси, 
що впливають на еволюцію суспільства. ЄС 
є показовою ділянкою, де проходять випробу-
вання різні типи держав, що працюють в умовах 
соціально-орієнтованої ринкової економіки.

3. Політичні й культурні традиції держав, які 
уможливили розробку європейської соціаль-

ної моделі в її сучасному вигляді, забезпечили 
ефективне функціонування економіки і спра-
ведливість у розподілі суспільного багатства.

4. На сьогодні модель залишається взірцем, 
до якого доцільно прагнути як до ідеї, що вті-
лила у собі традиції та цінності європейської 
цивілізації і кінцеву мету суспільного добробуту. 
Водночас вона постійно вдосконалюється адек-
ватно змінам, які відбуваються у суспільстві.

5. Процеси, пов’язані з глобалізацією, зокре-
ма наслідки кризи, призводять до необхідності 
спільних дій на вищому рівні. Проблема мігран-
тів вийшла на наднаціональний рівень. Ситуа-
ція із зайнятістю, що загострилася, призвела до 
появи спільної Люксембургської стратегії зайня-
тості, у межах якої створюються і реалізуються 
національні плани. Заходи ЄС передбачають 
збереження якості життя населення, віднов-
лення ринку праці й цілком відповідають цілям 
європейської соціальної моделі.

6. Європейська соціальна модель надає осо-
бливого значення збалансуванню інтересів індиві-
дуума та суспільства. Саме модель Дж. М. Кейнса 
і Л. Ерхарда вивела Захід з економічної катастро-
фи на основі соціального партнерства держави, 
бізнесу і громадянського суспільства.

7. Високий рівень життя населення став 
характеристикою «цивільного капіталізму». Це 
продуманий стратегічний вибір. 

Розвиток глобалізації, інтеграційних про-
цесів призвів, з одного боку, до послаблення 
соціальної складової, проте з іншого – до нових 
підходів, формування осучаснених принципів 
регулювання.

Слід відмітити, що ставлення європейців 
до соціальної моделі неоднозначне і це особ-
ливо помітно на фоні кризових явищ у еконо-
міці, фінансах, енергетиці, соціальній сфері. 
Поява такого явища як «євроскептицизм» не 
випадкова. У ньому проявляються відмінності 
держав-членів, які мають спільно працювати 
у межах Європейського Союзу. Практикою цьо-
го є те, що об’єднані країни відрізняються за 
дуже важливими показниками: рівнем і якістю 
життя, рівнем ВВП на душу населення, націо-
нальними стратегічними інтересами.

Хоча ЄС всіляко демонструє прагнення 
укріпити європейську міць і спорідненість при 
збереженні національної диференційованості 
та самобутності, нерідко посилення інтенсив-
ності роботи на глобальному рівні розцінюється 
як можливість втрати національного суверені-
тету [5].
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Формування ринкових відносин в Україні 
супроводжується реалізацією багатьох завдань, 
в числі яких створення ефективної податкової 
системи як однієї з визначальних складових, 
що дозволяє регулювати розподіл суспільного 
продукту серед населення з метою недопущен-
ня його збіднення.

Наукові дослідження та практика державно-
го регулювання підкреслюють значення подат-
кових важелів у реалізації майже всіх складових 
соціальної політики. Оподаткування виступає 
важливим механізмом соціальної інтеграції, а 
податок – одним із основних засобів управління 
та економічного регулювання соціальних про-
цесів у сучасному суспільстві [4-6].

Враховуючи результати проведеного аналізу, 
нами обґрунтовані основні напрямки соціальної 
політики України в сучасних умовах.

1. Ефективне соціальне страхування. Прак-
тика визначила ключові форми соціального 
страхування: від нещасних випадків, у зв’язку із 
пологами та доглядом за дитиною, виплати по 
інвалідності, на випадок втрати роботи, довго-
строкове пенсійне страхування.

2. Захист зайнятих. Передбачає врегулю-
вання питань нерівності сторін на ринку праці. 
Визначені дії держави у такій сфері повинні бути 
орієнтовані на ефективну фінансову підтримку 
для робітників у випадку нанесення шкоди здо-
ров’ю чи інших випадках. Таким чином держава 
розробляє законодавчі норми, які забезпечу-
ють формування системи угод між робітниками 
і підприємцями.

3. Політика у сфері виплати заробітної плати, 
яка реалізується диференційовано. Визначене 
регулююче втручання відбувається зазвичай 
у тих випадках, коли рівень професійної підго-
товки конкретного робітника невисока та його 
позиції є відносно слабкішими.

4. Заходи на ринку праці. Передбачає мож-
ливості держави впливати на існуючий попит 
і робочу силу. Таким чином вплив на ринок праці 
відбувається на основі корегування законодав-
чих норм, які безпосередньо стосуються вико-
ристання іноземної робочої сили; у контексті 
сприяння зменшення доступу деяких робітників 
на ринок праці; інформуванням про зацікавлені 
структури; фінансування системи підвищення 
кваліфікації робітників враховуючи зміни в наці-
ональній економіці.

5. Житлова політика. Проводиться на основі 
надання допомоги робітникам, що орендують 
відповідне житло. Існує також альтернативний 

варіант: заохочення самостійного житлового 
будівництва.

Ідентифіковані різні негативні тенденції 
у визначеному напрямку на сучасному етапі 
функціонування соціальної політики:

– не достатня громадська свідомість насе-
лення й несприйняття ним важливості їх ролі 
у розвитку країни;

– низька якість й недостатність доступ-
них житлово-комунальних, освітніх, медичних 
й інших послуг соціальної сфери;

– активізація майнового розшарування – 
винищення середнього класу;

– зростаючі соціальні видатки, що призво-
дить до зменшення економічної активності 
серед населення.

Для вирішення визначених проблем та акти-
візації ефективних інструментів соціальної 
політики доцільно:

– розвиток інвестиційної політики для під-
тримки людського капіталу;

– адаптація інноваційних світових тенденцій, 
особливо у використанні соціального партнерства;

– встановити та постійно підтримувати соці-
альну справедливість на основі соціального 
вирівнювання й податкового регулювання;

– актуалізувати адресність соціального 
забезпечення й розвитку форм державно-при-
ватного партнерства;

– сприяти підвищенню відповідальності кож-
ної людини щодо забезпечення свого добробуту 
шляхом впровадження положень економічної 
свободи й активної участі громадськості. Все 
вищевикладене сприятиме розвиткові моделі 
соціального ринкового господарства.

Висновки. Сучасна європейська соціальна 
модель теоретично передбачає єдність дій дер-
жави і громадянського суспільства, спрямованих 
на задоволення основних матеріальних потреб 
населення і посилення згуртованості. Водночас 
темпи та масштаби заходів бюджетної компен-
сації не дозволяють належним чином вирішувати 
соціальні завдання, створюючи ризики для стій-
кості системи. Порушено соціальний діалог, необ-
хідний для досягнення колективних домовлено-
стей, що в окремих випадках призвело до проявів 
невдоволення певних прошарків населення. Для 
комплексного вирішення соціальних проблем 
необхідні поєднання зусиль теоретиків і прак-
тиків, перехід до безкризової мережевої інфор-
маційної економіки. Тільки на базі економічного 
зростання та структурної перебудови у напрямку 
6-7 технологічних укладів, при наявності доброї 
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волі суспільства, глобальна економіка зможе 
виправити соціальний стан абсолютної більшо-
сті населення в переважній частині країн світу. 
Українське суспільство, в основному декларую-
чи європейський вибір, для успішного розвитку 
має отримати модель згідно із своїми цінностями, 
запитами та традиціями. Модель і механізм її реа-
лізації створюються для подолання проблем, що 
наявні та виникають в подальшому і відповідають 
довгостроковим цілям. Україна має значну кіль-
кість проблем на шляху соціального забезпечен-
ня суспільства, але накопичений світовий досвід 
та врахування власних умов розвитку дозволять 
віднайти варіант оптимального вирішення задач.
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Polyakovа О., Shestakovska T., Basenko K. Іnstitutional and economic basis of state social 
policy implementation: domestic realities and international experience

The article substantiates the institutional and economic foundations of the implementation of 
the state social policy. It was established that labor, capital and material resources are the strate-
gic resources of the state's social policy implementation system. Informational and demographic 
resources are becoming increasingly important in market conditions. It was determined that the 
measures of institutions of social protection of the population should be aimed at survival and victory 
in the fight against competitors and the provision of decent services, accordingly, in the conditions 
of market relations, the concept of the economic essence of a social service is interpreted as a spe-
cific type of product, which consists of a value that is sold at free prices as a private good, and the 
value paid from the budget according to regulations through the public sector as a public good. The 
main directions of the social policy of Ukraine in modern conditions are presented: Effective social 
insurance. Protection of the employed. Policy in the field of salary payment, which is implemented 
differently. Activities on the labor market. It provides for the state's ability to influence the existing 
demand and labor force. Housing policy. It is carried out on the basis of assistance. Identified prob-
lems (insufficient public awareness of the population and their failure to perceive the importance of 
their role in the development of the country; low quality and insufficiency of available housing and 
communal, educational, medical and other social services; activation of property stratification – the 
destruction of the middle class; growing social expenses, which leads to the reduction of economic 
activity among the population) and the direction of activation of effective social policy tools (develop-
ment of investment policy to support human capital; adaptation of innovative global trends, especial-
ly in the use of social partnership; establishment and permanent support of social justice based on 
social equalization and tax regulation; actualization of targeting social security and the development 
of forms of public-private partnership; promoting the increase of responsibility of each person to 
ensure his well-being by implementing the provisions of economic freedom and active participation 
and the public).

Key words: social policy, economic development, regulation, tools, financial support.
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КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Статтю присвячено узагальненню підходів щодо проблем та перспектив координації 

діяльності органів державної влади України у сфері зовнішніх зносин в сучасних умовах. На 
переконання автора, координація зовнішньополітичних зносин є важливою складовою полі-
тики держави, і зазвичай спрямована на усунення протиріч між різними суб’єктами владних 
повноважень, уникання дублювання повноважень та дотримання єдиної позиції, орієнтова-
ної на реалізацію національних інтересів.

В ході дослідження з’ясовано, що ключовим нормативно-правовим актом, що визначає 
суб'єктний склад зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності наразі є Консти-
туція України. Окрім того, наявні численні відомчі нормативно-правові акти, покликані вре-
гулювати ті чи інші аспекти організації та координації міжнародних зносин.

Серед іншого, доволі прогресивним та перспективним інструментом координації зовніш-
ньополітичних зносин запропоновано вважати Концепцію популяризації України у світі та 
просування інтересів України у світовому інформаційному просторі.

Окрему увагу присвячено останнім змінам у сфері координації зовнішньополітичних зно-
син, зокрема - Указу Президента України від 22 грудня 2021 р. «Питання координації зовніш-
ньополітичної діяльності держави», яким, серед іншого, було обмежено коло осіб, що наділе-
ні повноваженнями виступати з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої 
політики України. Розглянуто позицію його апологетів і критиків та акцентовано увагу на 
доречності закріплення наведених у ньому норм шляхом ухвалення відповідного Закону.

Наголошено на потребі подальших досліджень проблематики організації зовнішньопо-
літичних зносин та їх координації в умовах заходів, спрямованих на протидію поширенню 
COVID-19. На думку автора, актуальним є дослідження перспектив формалізації дистан-
ційної комунікації суб’єктів зовнішньополітичних зносин, особливо – в надзвичайних умовах.

Ключові слова: Україна; євроінтеграція; НАТО; органи державної влади; сфера зовнішніх 
зносин; механізми координації; ключові критерії координації; форми координації у сфері зов-
нішніх зносин; COVID-19.

Постановка проблеми. Ефективні зовніш-
ньополітичні зносини, в сучасному глобалізо-
ваному світі, виступають наріжним каменем не 
лише процвітання, а й самого існування для 
незалежної, демократичної держави. Адже 
вони покликані не лише налагоджувати повно-
цінний діалог між органами державної влади 
різних країн, але й забезпечувати вікна можли-
востей для співпраці суб'єктів господарювання, 

оптимізації руху капіталу, технологій і людського 
ресурсу.

Координація зовнішньополітичних зносин 
є важливою складовою політики держави, 
і зазвичай є орієнтованою на усунення протиріч 
між різними суб’єктами владних повноважень, 
уникання дублювання повноважень та дотри-
мання єдиної позиції, спрямованої на реаліза-
цію національних інтересів.
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Особливої ж гостроти проблематика належ-
ної координації діяльності органів державної 
влади України у сфері зовнішніх зносин, набу-
ває в умовах ведення проти нашої держави 
гібридної війни, що включає в себе інформа-
ційну, і зокрема – дипломатичну складову. Усе 
це обумовлює потребу окреслення проблем 
у даній сфері та пошуку перспективних напря-
мів розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні засади зовнішньополітичної діяльності 
неодноразово ставали об’єктом дослідження 
численних вітчизняних та зарубіжних науков-
ців у галузях державного управління, права, 
політології, економіки. Проблематику коорди-
нації діяльності суб’єктів зовнішньополітичних 
зносин, тією чи іншою мірою досліджували 
такі українські історики, політологи та фахів-
ці з державного управління як М. М. Алексіє-
вець, О. П. Децик, С. С. Жильцов, А. М. Зленко, 
О. Г. Івченко, В. П. Кравець, А. І. Кудряченко, 
В. М. Литвин та інші. Врахування їх напрацю-
вань дозволяє розглядати зовнішні зносини як 
системний, неперервний процес, що супрово-
джує існування будь-якої держави.

Водночас, тенденції до зміни підходів щодо 
координації вітчизняної зовнішньополітичної 
діяльності, а також такі глобальні процеси, як 
поширення віртуалізації зовнішньополітичної 
комунікації, викликане, у тому числі кризовими 
явищами (як то – пандемія COVID-19), обумов-
люють актуальність даного дослідження.

Метою статті виступає огляд проблем 
та перспектив координації діяльності органів 
державної влади України у сфері зовнішніх зно-
син в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Протягом 
усієї відомої історії державотворення зов-
нішньополітичні зносини виступали вагомою 
складовою державної політики. Вітчизняна 
зовнішньополітична діяльність, відповідно до 
збережених письмових джерел, бере свій поча-
ток з Х століття. Як зазначав літописець «в літо 
6420 (912) послав [князь] Олег мужів своїх вста-
новити мир і заключити договір між Греками 
і Руссю. І послав запропонувати основу другого 
договору [копію попереднього] , що був за тих 
же царів – Лева і Александра» [1]. Згодом, Вели-
кий князь київський Ярослав Мудрий налагодив 
дипломатичні зносини з рядом європейських 
держав, закріпивши їх династичними шлюбами 
своїх численних дітей [2; 3]. В умовах середньо-
віччя така дипломатична практика була доволі 

поширеною, і підтверджувала не лише повагу 
правителів одне до одного, але й визнання рів-
ності (чи бодай співмірності) статусу державних 
утворень.

Характерно, що вже на світанку Давньорусь-
кої державності, правителі приділяли значну 
увагу окресленню кола суб’єктів зовнішньополі-
тичних зносин. Ці суб’єкти прописувалися у тек-
стах договорів, як заради гарантування наявно-
сті свідків їх укладення, так і задля забезпечення 
дотримання прописаних умов. Так, зокрема, 
щодо згадуваного договору між князем Олегом 
та правителем Візантії від 912 року н.е., літопи-
сець деталізує пов’язаних суб’єктів наступним 
чином: «Ми від роду руського – Карли, Інегельд, 
Фарлоф, Веремуд, Рулав, Гуди, Руальд, Карн, 
Фрелав, Рюар, Актеву, Труан, Лідульфост, Сте-
мир – послані від Олега, великого князя русько-
го, і від усіх світлих бояр, які під його рукою, до 
вас – Лева, і Александра, і Костянтина, великих 
у бозі самодержців, царів грецьких,– на зміцнен-
ня і засвідчення багатолітньої любові між хри-
стиянами і Руссю за бажанням і з наказу наших 
князів і всіх, що під його рукою живуть на Русі. 
Наша світлість [князь] більше за інших бажає 
милістю Божою зміцнити і скріпити таку любов, 
що була між християнами і Руссю, многократно 
по праву судив, не тільки простослівно, а й на 
письмі, і клятвою твердою, бо клялися оружжям 
своїм,– таку любов [хоче князь Олег] утвердити 
і скріпити згідно віри і закону нашого [1]. Прак-
тика деталізації кола суб’єктів дипломатичних 
відносин збереглася й донині, адже оскільки 
зовнішньополітична взаємодія держави перед-
бачає офіційну співпрацю з іншими державами 
та суб’єктами міжнародних відносин, ця сфе-
ра завжди є вкрай формалізованою. З перших 
років незалежності України також було перед-
бачено не лише порядок такої взаємодії, але 
й коло суб’єктів, наділених відповідними повно-
важеннями. 

Ключовим нормативно-правовим актом, що 
визначає суб'єктний склад зовнішньополітич-
ної та зовнішньоекономічної діяльності нара-
зі є Конституція України. Відповідно до Ст. 18. 
Основного Закону, «Зовнішньополітична діяль-
ність України спрямована на забезпечення її 
національних інтересів і безпеки шляхом під-
тримання мирного і взаємовигідного співробіт-
ництва з членами міжнародного співтовариства 
за загальновизнаними принципами і нормами 
міжнародного права» [4]. Конституція деталі-
зує повноваження щодо зовнішньополітичної 
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діяльності як законодавчої, так і виконавчої 
гілок влади

При цьому, повноваження Верховної Ради 
України поширюються на «визначення засад 
внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації 
стратегічного курсу держави на набуття пов-
ноправного членства України в Європейсько-
му Союзі та в Організації Північноатлантично-
го договору» (п. 5 Ст. 85 Конституції України) 
[4]. Тоді як Президент України «представляє 
державу в міжнародних відносинах, здійснює 
керівництво зовнішньополітичною діяльністю 
держави, веде переговори та укладає міжна-
родні договори України» (п. 3 Ст. 106 Консти-
туції України) [4]. Автори Основного Закону не 
оминули увагою і роль Кабінету Міністрів Укра-
їни, який (відповідно до п. 1 та 8 Ст. 116) «1) 
забезпечує державний суверенітет і економіч-
ну самостійність України, здійснення внутріш-
ньої і зовнішньої політики держави, виконання 
Конституції і законів України, актів Президента 
України; 8) організовує і забезпечує здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності України, мит-
ної справи» [4]. Таким чином, Верховна Рада 
України визначає засади зовнішньополітичних 
зносин, Кабінет Міністрів України здійснює зов-
нішню політику, а Президент України очолює цю 
діяльність. 

Окрім Конституції України, порядок органі-
зації зовнішньополітичної діяльності та її коор-
динації регулюють як Закони, так і інші чис-
ленні профільні нормативно-правові акти [5; 
6]. В цілому ж, на думку вітчизняних дослідни-
ків, механізм координації діяльності суб’єктів 
публічної дипломатії являє собою створення 
такого набору зв’язків між суб’єктами прийнят-
тя управлінських рішень, який забезпечить 
узгодження спільної позиції та порозуміння 
в питаннях, які обговорюються та приймаються 
головними інституціями в цій сфері [7]. І такий 
механізм в Україні діє. Він включає в себе Офіс 
Президента України, Раду національної безпе-
ки і оборони України, Кабінет Міністрів України, 
Міністерство закордонних справ України.

Однак, раціональний в теорії механізм коор-
динації зовнішньополітичних зносин вимагає 
невпинної адаптації до тих викликів, які поста-
ють перед державою в умовах сьогодення. Для 
України такими є гібридна війна, що включає 
в себе інформаційне протистояння та пору-
шення територіальної цілісності нашої дер-
жави, проблематика реалізації в таких умовах 
євроінтеграційного курсу, проблематика реалі-

зації ефективної зовнішньої політики в умовах 
заходів, спрямованих на протидію пандемії 
COVID-19.

Доволі перспективним інструментом зовніш-
ньополітичних зносин можна вважати Концеп-
цію популяризації України у світі та просування 
інтересів України у світовому інформаційному 
просторі (схвалену Розпорядженням Кабінет 
Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 739-
р). Метою Концепції виступили не лише попу-
ляризація України у світових інформаційних 
ресурсах та формування позитивного іміджу 
України, але й забезпечення на міжвідомчому 
рівні постійної оперативної та скоординованої 
діяльності з підготовки і поширення у світовому 
інформаційному просторі правдивої та об’єк-
тивної інформації про Україну, зокрема окре-
мі її регіони, а також підвищення туристичної 
та інвестиційної привабливості України [8]. 
І хоча період реалізації Концепції був розрахо-
ваний лише до 2020 року, вона не втрачає акту-
альності й сьогодні.

Починаючи з 2019 року зовнішньополітич-
ні пріоритети (реалізація стратегічного курсу 
держави на набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та в Організа-
ції Північноатлантичного договору) набули кон-
ституційного закріплення [9]. Що наклало певні 
обмеження на зовнішньополітичну діяльність 
усіх суб’єктів, однак, практично не вплинуло на 
розподіл їх повноважень, чи їх координацію.

Значущою подією в контексті координації 
суб’єктів зовнішньополітичної діяльності став 
Указ Президента України від 22 грудня 2021 р. 
(№ 671/2021) «Питання координації зовнішньо-
політичної діяльності держави». Яким, у пер-
шу чергу, було обмежено коло осіб, що мають 
повноваження виступати з офіційними заява-
ми та коментарями з питань зовнішньої полі-
тики України та з ініціативами міжнародного 
характеру. До таких відтепер віднесено лише 
Президента України, Прем’єр-міністра Укра-
їни і Міністра закордонних справ України [10]. 
Зазначений Указ викликав доволі неоднозначну 
оцінку, зокрема – в контексті обмеження кола 
осіб, які можуть виступати з офіційними заява-
ми та коментарями з питань зовнішньої політи-
ки України. 

На переконання відомого адвоката Н. Я. Чор-
ного, обмеження зазначеного переліку лише 
трьома особами, значною мірою нівелює зміст 
посад послів, постійного представника України 
в ООН та інших міжнародних організаціях, членів 
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парламентських делегацій [11]. Натомість, Указ 
Президента № 671/2021 отримав однозначну 
підтримку Міністра закордонних справ Д. І. Куле-
би, на переконання якого, «це указ про те, що 
замість хаосу і самодіяльності у зовнішній полі-
тиці з боку органів та посадовців, які не мають 
на це повноважень, приходять цивілізований 
порядок і виконання Конституції та Віденської 
конвенції про дипломатичні зносини» [12]. Пози-
ції обох опонентів є доволі обгрунтованими, хоча 
й не позбавленими певної долі суб’єктивізму.

Однак, на думку автора, більш важливою 
є процесуальна складова дискусії. Звісно ж, 
відповідно до абзацу 3 п. 31 Статті 106 Кон-
ституції України, «Президент України на основі 
та на виконання Конституції і законів України 
видає укази і розпорядження, які є обов'язко-
вими до виконання на території України» [4]. 
І саме на цей аргумент посилаються апологети 
Указу Президента № 671/2021. Проте диску-
сійним лишається питання, якою мірою зазна-
чений Указ (що регулює питання, яке відно-
ситься до засад зовнішніх зносин) відповідає 
п. 9 Статті 92 Основного Закону, відповідно до 
якої «Виключно законами України визначають-
ся: … 9) засади зовнішніх зносин, зовнішньое-
кономічної діяльності, митної справи» [4]? І чи 
не доречніше було б замість Указу Президента, 
внести відповідні зміни до чинного законодав-
ства шляхом ухвалення Закону України?

Окремої уваги заслуговує і проблематика 
організації зовнішньополітичних зносин та їх 
координації в умовах заходів, спрямованих на 
протидію поширенню COVID-19.

З початку 2020 року, в ході впровадження 
тотальних карантинних заходів численні проце-
си зовнішньополітичної взаємодії були перене-
сені у віртуальний простір та набули формату 
зустрічей у режимі online. Навіть такі потужні 
міжнародні заходи як саміти G7 та G20 не ста-
ли виключенням з цього правила. Так, зокрема, 
46-й саміт G7 (між іншим, присвячений саме 
наслідкам пандемії COVID-19), який мав відбу-
тися 10-12 червня 2020 р. в Кемп-Девіді (США) 
було відмінено. А 15-й саміт G20 (21–22 листо-
пада 2020 р) було проведено у форматі всес-
вітньої відеоконференції (через пандемію 
COVID-19 у Саудівській Аравії, яка виступала 
організатором заходу) [13]. В цілому ж, дедалі 
інтенсивніше використання сучасного телеко-
мунікаційного інструментарію стає помітною 
тенденцією сучасних міжнародних відносин 
і заслуговує детальної уваги дослідників. 

Більше того, автор прогнозує подальше 
зростання частки заходів зовнішньополітичної 
діяльності, які будуть проводитися у режимі 
online, як у контексті протидії пандемії COVID-19, 
так і у випадку настання інших надзвичайних 
ситуацій як в Україні, так і у світі загалом.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Історія вітчизняної дипломатії сягає Х 
століття. І вже у ті часи суб’єкти владних повно-
важень присвячували значну увагу визначенню 
кола суб’єктів зовнішніх зносин і проблематиці 
координації їх діяльності. Наразі ж, відповідно 
до Конституції України, ключові повноваження 
щодо координації зовнішньополітичної діяльно-
сті належать Президентові України, Верховній 
Раді України та Кабінету Міністрів України.

Відчутні зміни у сфері координації діяльності 
суб’єктів зовнішньополітичних приніс Указ Прези-
дента України № 671/2021 від 22 грудня 2021 р. 
«Питання координації зовнішньополітичної діяль-
ності держави». Зокрема, ним було обмежено 
коло осіб, які можуть виступати з офіційними 
заявами та коментарями з питань зовнішньої полі-
тики України, що відразу зазнало критики серед 
вітчизняних фахівців. На переконання ж автора, 
значно важливішим його недоліком є невідповід-
ність п. 9 ст. 92 Конституції України. Більш дореч-
но було б закріпити норми, що містяться в Указі, 
шляхом прийняття відповідного Закону України.

Окремої уваги науковців заслуговує тенден-
ція до проведення міжнародних заходів у вірту-
альному форматі. Що обумовлює доцільність 
дослідження перспектив формалізації дистан-
ційної комунікації суб’єктів зовнішньополітич-
них зносин, особливо – в умовах на кшталт пан-
демії COVID - 19.
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Yarovoi Т., Dabizha V. Сoordination of activities of the state authorities of ukraine in the field 
of external relations: problems and prospects. 

The article is devoted to the generalization of approaches to the problems and prospects of coor-
dinating the activities of the state authorities of Ukraine in the field of external relations in modern 
conditions. In the opinion of the author, the coordination of foreign political relations is an important 
component of state policy, and is usually aimed at eliminating contradictions between various sub-
jects of power, avoiding duplication of powers and maintaining a unified position focused on the 
realization of national interests.

In the course of the research, it was found that the Constitution of Ukraine is currently the key nor-
mative legal act that determines the subject structure of foreign policy and foreign economic activity. 
In addition, there are numerous departmental legal acts designed to regulate certain aspects of the 
organization and coordination of international communications.

Among other things, it is proposed to consider the Concept of popularizing Ukraine in the world 
and promoting Ukraine's interests in the global information space as a rather progressive and prom-
ising tool for coordinating foreign policy relations.

Particular attention is paid to the latest changes in the field of coordination of foreign policy rela-
tions, in particular - the Decree of the President of Ukraine dated December 22, 2021 "Issues of 
coordination of foreign policy activities of the state", which, among other moments, was limited the 
circle of persons empowered to make official statements and comments on issues of foreign policy 
of Ukraine. The position of its apologists and critics is considered, and attention is focused on the 
appropriateness of establishing the norms specified in it through the adoption of the relevant Law.

The need for further research into the issues of organizing foreign policy communications and 
their coordination in the context of measures aimed at countering the spread of COVID-19 was 
emphasized. In the opinion of the author, it is relevant to study the prospects of formalization of 
remote communication of subjects of foreign policy relations, especially in emergency conditions.

Key words: Ukraine; European integration; NATO; public authorities; sphere of external com-
munication; coordination mechanisms; key coordination criteria; forms of coordination in the field of 
external communications; COVID-19.
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СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
У статті визначено структуру механізму реалізації антикорупційної політики логістич-

ного забезпечення державної безпеки та громадського порядку. Доведено, що в основі анти-
корупційної політики логістичного забезпечення державної безпеки та громадського поряд-
ку повинен лежати відповідний механізм її реалізації, що включає конкретні цілі, завдання, 
специфічні принципи, об'єкти, суб'єкти, засоби і напрями імплементації. Сформовано науко-
во-концептуальний підхід до функціонування механізму реалізації антикорупційної політики 
логістичного забезпечення державної безпеки та громадського порядку. Запропоновано під 
механізмом реалізації антикорупційної політики логістичного забезпечення державної без-
пеки та громадського порядку розглядати комплексну організаційно-інституційну систему 
методологічних інструментів (засобів, методів, принципів, функцій, заходів), результатив-
не функціонування якої сприяє реалізації конституційних прав та свобод громадян, суве-
ренітет, незалежність, гідний рівень якості життя людей, сталий соціально-економічний 
розвиток держави сформований на засадах етичності, законності та відкритості. Визна-
чено, що механізм реалізації антикорупційної політики логістичного забезпечення держав-
ної безпеки та громадського порядку, має базуватись на необхідності дотримання підходів 
комплексності та взаємозв’язку сукупності його складових: політико-інституційної, нор-
мативно-правової, організаційно-економічної, інформаційно-контролюючої. Антикорупційна 
політика логістичного забезпечення державної безпеки та громадського порядку, визнача-
ється як діяльність, орієнтована на формування сприятливих умов щодо сталого розвитку 
суспільства, яке представляє собою певний стан захищеності держави й окремого грома-
дянина від можливих негативних впливів внутрішніх і зовнішніх факторів, який досягається 
шляхом імплементації сукупності дій інститутів державної влади різних рівнів управління, 
громадських організацій та людини на основі чинного законодавства із дотриманням вста-
новлених етичних й культурних норм поведінки кожного індивіда та суспільства загалом.

Ключові слова: логістичне забезпечення, громадський порядок, державна безпека, анти-
корупційна політика, ефективність.

 Постановка проблеми. Антикорупційна полі-
тика логістичного забезпечення державної безпе-
ки та громадського порядку охоплює соціально-е-
кономічну, екологічну, політичну, гуманітарну й інші 
сфери господарювання. Саме антикорупційна 
політика є цільовим орієнтиром для інститутів 
забезпечення державної безпеки та громадського 
порядку, які в рамках легітимного законодавства 
й реалізуючи існуючі можливості держави (еконо-
мічні, інформаційні, політичні, гуманітарні, техніч-
ні тощо), та передбачає формування і реалізацію 
відповідних владних, управлінських, координую-
чих, нормативних й контролюючих функцій сис-
теми логістичного забезпечення безпеки держави 
задля ефективного прогнозування, своєчасної 
ідентифікації, запобігання та мінімізації впливу 

загроз на розвиток всього суспільства й кожної 
людини задовольняючи їх соціально-економічні 
інтереси та потреби. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання функціонування механізму реалізації 
антикорупційної політики логістичного забезпе-
чення державної безпеки та громадського поряд-
ку представлено у наукових доробках вітчизня-
них та світових дослідників, а саме: О. Береза, 
В. Вишневська, О. Дручек, Ю. Дмитрієв, С. Задо-
рожний, О. Леонова, В. Соловйов, О. Тильчик, 
K. Barnick, J. Braemer, J. Ludwig та іншими.

Мета статті полягає в оцінці складових 
механізму реалізації антикорупційної політики 
логістичного забезпечення державної безпеки 
та громадського порядку. 
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Виклад основного матеріалу. Механізм 
реалізації антикорупційної політики логістич-
ного забезпечення державної безпеки та гро-
мадського порядку – це об'єктивно обумовлена 
та суб'єктивно сформована сукупність управ-
лінських й координаційних дій інститутів влади, 
пов'язаних із логістичним забезпеченням необ-
хідними ресурсами задля протидії внутрішнім 
та зовнішнім загрозам державі й громадсько-
му порядку. Головним інструментарієм такого 
механізму є проведена оцінка результативності 
антикорупційної політики логістичного забез-
печення державної безпеки та громадського 
порядку, прогнозування, напрями запобіган-
ня, нейтралізації, припинення, ліквідації різно-

го роду небезпек та загроз державній безпеці 
й громадського порядку.

У даному аспекті в змісті механізму реаліза-
ції антикорупційної політики логістичного забез-
печення державної безпеки та громадського 
порядку пропонуємо виділяти такі концептуаль-
ні складові: політичний та геополітичний стан 
країни; функції; наявні і доступні ресурси (засо-
би); напрями діяльності; координація тощо [1].

Пeршим eлeмeнтом мeхaнiзму реалізації 
антикорупційної політики логістичного забезпе-
чення державної безпеки та громадського поряд-
ку є принципи його формувaння. Cукупнicть 
принципiв, нa яких ґрунтуєтьcя мeхaнiзм щодо 
логістичного забезпечення державної безпеки 

Риc. 1. Принципи мeхaнiзму реалізації антикорупційної політики логістичного 
забезпечення державної безпеки та громадського порядку

*Джeрeло: систематизовано aвтором [2-4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЛОГІСТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ 

Науковості. Наукове обґрунтування прийнятих 
державою рішень і застосовуваних інструментів, які 

сприяють вирішенню пріоритетних завдань 
державної безпеки та громадського порядку  

Ефективності. Забезпечує позитивний результат 
впливу, як для суб’єкта господарювання так і для 

всього суспільства 

Адресності. Забезпечує відповідність між формами і 
методами реалізації антикорупційної політики 
логістичного забезпечення державної безпеки  

Цілеспрямованість. Забезпечує конкретну мету 
регулюючому впливу держави, через реалізацію 
пріоритетів, конкретних програм із забезпечення 

державної безпеки та громадського порядку 

Системності. Розробка і реалізація механізму 
повинна спиратись на комплекс заходів: соціально-

економічних, екологічних, політичних тощо  

Варіативності. Забезпечує множинність шляхів 
впливу з боку держави на державну безпеку 

ґрунтуючись на особливостях соціально-
економічного розвитку країни; багатогранність 

моделей антикорупційної політики  

Комплексності. Використання всіх інструментів 
державного регулювання, з урахуванням екзогенних 

та ендогенних факторів, які впливають на 
ефективність їх використання  

Пріоритетності. Забезпечує вибір напрямів, з яких 
необхідно розпочати процес детінізації відносин 

для забезпечення державної безпеки  

Адаптивності. Забезпечує гнучкість і мінливість 
механізму реалізації антикорупційної політики 

логістичного забезпечення державної безпеки та 
громадського порядку до змін зовнішнього світу 

Об’єктивності. Забезпечення рівних умов всім 
учасникам у напрямку дотримання 

антикорупційних заходів у сфері державної 
безпеки та громадського порядку 

Сталості. Формування сприятливих умов для 
сталого розвитку інститутів реалізації 

антикорупційної політики логістичного 
забезпечення державної безпеки  

Інтегрованості. Забезпечує об’єднання цілей 
антикорупційної політики з системою 

логістичного забезпечення державної безпеки та 
громадського порядку 

Збалансованості. Використання дієвих форм 
державно-приватного партнерства 

Інноваційності. Використання механізму реалізації 
антикорупційної політики логістичного 

забезпечення державної безпеки та громадського 
порядку на засадах інноваційного розвитку та 

цифровізації суспільства 

Активізація інтеграційних процесів. Поглиблення інтеграційних процесів з ЄС сприяє розвитку антикорупційної 
політики логістичного забезпечення державної безпеки та громадського порядку 
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та громадського порядку нaдaє йому специфіч-
ні влacтивоcтi, якi певним чином поcприяють 
рeaлiзaцiї головної мeти. У свою чергу, використа-
ні принципи дозволяють обрати нaйeфeктивнiшi 
мeтоди вирішення поcтaвлeних зaдaч. 

Нaми запропоновано підхід до клacифiкaцiї 
принципiв механізму реалізації антикорупційної 
політики логістичного забезпечення державної 
безпеки та громадського порядку, який передба-
чає їх розподіл нa двi групи: загальнодержавні 
принципи – визнaчaють порядок функцiонувaння 
різних механізмів упрaвлiння; індивідуальні прин-
ципи – використовуються безпосередньо для 
функціонування механізму реалізації антикоруп-
ційної політики логістичного забезпечення дер-
жавної безпеки та громадського порядку (риc. 1). 

Дотримaння таких принципів, при розробцi меха-
нізму реалізації антикорупційної політики логістич-
ного забезпечення державної безпеки та громад-
ського порядку, cприяє його ефективності у контексті 
імплементації положень сталості розвитку крaїни. 

Нa пiдcтaвi вищeвиклaдeних положeнь голов-
на мeтa мeхaнiзму реалізації антикорупційної 
політики логістичного забезпечення державної 
безпеки та громадського порядку, визнaчaєтьcя 
як мiнiмiзaцiя рiвня корупції в сфері державної 
безпеки та громадського порядку тa вихiд дeр-
жaви нa якicно новий рiвeнь на основі зaлучeн-
ня кaпiтaлу від тiньового ceкторa для рефор-
мування відносин в державі з приводу безпеки 
суспільства та кожного громадянина.

Для доcягнeння визначеної мeти нeобхiдним 
є дотримання сукупності дифeрeнцiйовaних 
зaвдaнь:

1) розробка дeржaвної cтрaтeгiї реалізації 
антикорупційної політики логістичного забез-
печення державної безпеки та громадського 
порядку;

2) обґрунтувaння ключових нaпрямкiв анти-
корупційної політики логістичного забезпечення 
державної безпеки та громадського порядку нa 
коротко-, ceрeдньо- й довгоcтроковий пeрiод;

3) визнaчeння прiоритeтних етапів cтрук-
турної трансформації соціально-економічних 
відносин в суспільстві задля безпеки держави 
й громадського порядку; 

4) розробкa зaходiв щодо cтимулювaн-
ня діяльності інститутів державної безпеки 
та громадського порядку в лeгaльному ceкторi 
із додтриманням норм антикорупційного зако-
нодавства;

5) прaвовe зaбeзпeчeння зaходiв реалізації 
антикорупційної політики логістичного забез-

печення державної безпеки та громадського 
порядку [5].

На нашу думку, механізм реалізації антико-
рупційної політики логістичного забезпечення 
державної безпеки та громадського порядку, 
має базуватись на необхідності дотримання 
підходів комплексності та взаємозв’язку сукуп-
ності його складових: політико-інституційної, 
нормативно-правової, організаційно-економіч-
ної, інформаційно-контролюючої.

До політико-інституційної складової механіз-
му реалізації антикорупційної політики логістич-
ного забезпечення державної безпеки та гро-
мадського порядку пропонуємо віднести заходи 
інститутів державної влади різних рівнів щодо 
розвитку і захисту соціально-економічних інте-
ресів суспільства; розробка та прийняття ефек-
тивного законодавства в сфері реалізації анти-
корупційної політики логістичного забезпечення 
державної безпеки та громадського порядку; 
адаптація до міжнародних стандартів та норм 
у сфері державної безпеки і громадського 
порядку; представлення інтересів держави на 
міжнародній арені [6-7].

Основою нормативно-правової складової 
механізму реалізації антикорупційної політики 
логістичного забезпечення державної безпеки 
та громадського порядку є: Конституція Украї-
ни, відповідні законодавчі та нормативно-пра-
вові акти, що представляють собою основу 
для законодавства у сфері державної безпеки; 
різного роду державні цільові програми антико-
рупційної політики логістичного забезпечення 
державної безпеки та громадського порядку; 
система і компетенції інститутів державного 
управління й місцевого самоврядування задля 
забезпечення державної безпеки та громад-
ського порядку тощо.

Організаційно-економічна складова механіз-
му реалізації антикорупційної політики логістич-
ного забезпечення державної безпеки та гро-
мадського порядку реалізується на засадах: 
становлення необхідних соціально-економіч-
них умов у напрямку забезпечення державної 
безпеки і громадського порядку; реалізації дер-
жавних програм для дано сфери; врегулювання 
соціальних проблем та підтримка соціально-е-
кономічному розвитку суспільства враховуючи 
безпековий аспект. 

До інформаційно-контролюючої складової 
механізму реалізації антикорупційної політики 
логістичного забезпечення державної безпеки 
та громадського порядку доцільно віднести: 
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формування та постійне реформування загаль-
нонаціональної мережі моніторингу для аналізу 
й контролю за безпековою складовою розвитку 
держави, із використанням сучасних інформа-
ційних технологій; розробка технічних засобів 
та технологій з метою використання інформа-
ційно-комунікаційних систем у сфері реалізації 
антикорупційної політики логістичного забез-
печення державної безпеки та громадського 
порядку.

Важливу роль у механізмі реалізації антико-
рупційної політики логістичного забезпечення 
державної безпеки та громадського порядку 
відіграють методи, під якими розуміємо певну 
сукупність засобів та прийомів щодо впливу 
держави через визначених представників вла-
ди з метою захисту соціально-економічних інте-
ресів громадян та суспільства загалом.

Нами запропоновано використовувати такі 
групи методів в механізмі реалізації антикоруп-
ційної політики логістичного забезпечення дер-
жавної безпеки та громадського порядку: зако-
нодавчі, фінансово-економічні, адміністративні 
та інформаційні.

Специфічними ознаками адміністративних 
методів є безпосередній вплив представників 
органів влади на дії суб’єктів задля забезпечен-
ня державної безпеки та громадського порядку 
через нормативні акти, накази, розпорядження, 
регламенти, норми; відповідальність; розробки 
і реалізації програм держави щодо реалізації 
антикорупційної політики логістичного забез-
печення державної безпеки та громадського 
порядку.

Використання фінансово-економічних мето-
дів сприяє формуванню належних соціально-е-
кономічних умов, які активізують дії інститутів 
державної безпеки та громадського порядку 
діяти в необхідному для людей напрямку, вирі-
шувати нагальні завдання згідно із інтересами 
суспільства. 

Інформаційні методи використовуються 
насамперед для належного впливу на процес 
формування громадської думки, становлення 
суспільної свідомості й раціонального мислен-
ня. Такі методи включають заходи вирішення 
та популяризації стратегічних цілей антикоруп-
ційної політики логістичного забезпечення дер-
жавної безпеки та громадського порядку. 

Оптимізація механізму реалізації антико-
рупційної політики логістичного забезпечення 
державної безпеки та громадського порядку 
має відбуватись за двома такими напрямкам. 

По-перше, шляхом вдосконалення вітчизняного 
законодавства (нейтралізація можливих колізій, 
різних суперечностей тощо) та розробка і при-
йняття нових законів, які будуть забезпечува-
ти основу для вирішення більш широкого кола 
питань, які належним чином стосуються пробле-
ми логістичного забезпечення державної безпе-
ки та громадського порядку. По-друге, реформу-
вання та підвищення ефективності діяльності 
інституційної складової механізму реалізації 
антикорупційної політики логістичного забез-
печення державної безпеки та громадського 
порядку, базисом якої має стати активізація 
координації й взаємодії суб’єктів відповідного 
порядку з метою досягнення стратегічних цілей 
державної безпеки. Таким чином, представлені 
напрямки є важливим критерієм для підвищен-
ня результативності механізму реалізації анти-
корупційної політики логістичного забезпечення 
державної безпеки та громадського порядку 
в Україні.

Висновки. Отжe, механізм реалізації анти-
корупційної політики логістичного забезпечен-
ня державної безпеки та громадського порядку 
нeобхiдно формувати з урaхувaнням ключових 
концeптуaльних положeнь, а саме:

1) антикорупційна політика логістичного 
забезпечення державної безпеки та громад-
ського порядку формуєтьcя i коригуєтьcя вiдпо-
вiдно до cоцiaльно-eкономiчного cтaну країни;

2) антикорупційна політика логістичного 
забезпечення державної безпеки та громад-
ського порядку мaє бути cпрямовaнa нe лише 
нa зроcтaння eкономiки, але й нa безпеку 
нaceлeння та суспільства загалом;

3) оргaни влaди розробляють та вводять 
в дiю нормативно-правові aкти, які зaбeзпeчу-
ють пiдтримку антикорупційних прогрaм для 
забезпечення державної безппеки і громад-
ського порядку;

4) формування належної iнфрacтруктури 
логістичного забезпечення cпрямовaної нa 
доcягнeння поcтaвлeних заходів безпеки дер-
жави;

5) в антикорупційній політиці логістичного 
забезпечення державної безпеки та громад-
ського порядку цeнтрaльнe мicцe мaє нaлeжaти 
кaдровому (інтелектуальному) зaбeзпeчeнню;

6) cформовaнa антикорупційна політика 
логістичного забезпечення державної безпеки 
та громадського порядку cприяє у вирiшeннi 
aктуaльних cоцiaльно-економічних проблeм на 
макро та глобальному рівнях.
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Vakulyuk V. V. The structure of the mechanism for the implementation of the anti-corruption 
policy of logistical support of state security and public order

The article defines the structure of the mechanism for the implementation of the anti-corruption 
policy of logistical support of state security and public order. It is proven that the basis of the anti-cor-
ruption policy of logistical support of state security and public order should be the appropriate mecha-
nism for its implementation, which includes specific goals, tasks, specific principles, objects, subjects, 
means and directions of implementation. A scientific and conceptual approach to the functioning of 
the anti-corruption policy implementation mechanism for logistical support of state security and public 
order has been formed. It is proposed to consider a complex organizational and institutional system 
of methodological tools (means, methods, principles, functions, measures) under the mechanism of 
implementation of the anti-corruption policy of logistical support of state security and public order, the 
effective functioning of which contributes to the realization of the constitutional rights and freedoms of 
citizens, sovereignty, independence, a decent level people's quality of life, sustainable socio-economic 
development of the state is formed on the principles of ethics, legality and openness. It was determined 
that the mechanism of implementation of the anti-corruption policy of logistical support of state security 
and public order should be based on the need to comply with the approaches of complexity and inter-
connection of the totality of its components: political-institutional, regulatory-legal, organizational-eco-
nomic, informational-controlling. The anti-corruption policy of logistical support of state security and 
public order is defined as an activity aimed at creating favorable conditions for the sustainable develop-
ment of society, which represents a certain state of protection of the state and individual citizens from 
possible negative effects of internal and external factors, which is achieved through the implementation 
of a set of actions of institutions state power at different levels of management, public organizations 
and people on the basis of current legislation in compliance with the established ethical and cultural 
norms of behavior of each individual and society in general.

Key words: logistic support, public order, state security, anti-corruption policy, efficiency.
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ФОРМУВАННЯ ІМПЕРАТИВІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРОФІЛАКТИКОЮ ТА РЕАБІЛІТАЦІЄЮ
У статті визначено актуальність проблеми державного управління профілактикою та 

реабілітацією, що загострилася у зв’язку з інноваціями державного управління. Ці нововве-
дення нещодавно впровадили в систему охорони здоров’я. Досліджено концептуальні змі-
ни в системі управління охороною здоров’я населення, що призвели до необхідності нового 
трактування принципів і підходів профілактики та реабілітації в системі охорони здоров’я. 
Такими концептуальними змінами є: децентралізація управління охороною здоров'я, рефор-
мування центрального апарату управління охороною здоров'я, перетворення державних 
медичних підприємств на комунальні підприємства, розвиток страхової медицини, поши-
рення приватної медицини, широке впровадження IT-технологій.

На основі критичного аналізу наукових праць вітчизняних учених автор визначив, що 
методологія дослідження державного управління профілактикою та реабілітацією має 
базуватися на вивченні сутності та функцій профілактики охорони здоров’я в контексті 
ретроспективного огляду здоров’я. системи в її державному управлінні. Важливими є підхо-
ди, засновані на історичних засадах становлення та розвитку процесу використання поня-
тійно-категоріального апарату наукових досліджень у сфері охорони здоров’я.

Серед форм організації та проведення наукового пізнання в контексті проблеми у стат-
ті визначено соціальні підходи до її вирішення, інноваційні підходи до вдосконалення механіз-
мів управління охороною здоров’я населення. Автор розкриває сутність впливу міжнародних 
організацій на процеси профілактики та реабілітації. Зазначається, що за ініціативою наці-
ональних урядів у світовій практиці управління охороною здоров’я підписано багато відпо-
відних документів, які становлять основу сучасної системи охорони здоров’я як у світовому, 
так і в національному просторі.

Доведено, що вирішення комплексних завдань формування системи профілактики та 
реабілітації ґрунтується на необхідності вивчення питань підготовки кадрів.

Ключові слова: державне управління, методологія, імперативи, профілактика, 
реабілітація, громадське здоров’я

Постановка проблеми. Актуальність про-
блеми державного управління профілактикою 
та реабілітацією посилилась у зв’язку держав-
ними управлінськими інноваціями, що були 
запровадженні останнім часом в системі охоро-
ни здоров’я. Концептуальні зміни в системі дер-
жавного управління охороною здоров’я призве-
ли до необхідності нових трактувань принципів 
та підходів профілактики та реабілітації в сис-
темі охорони здоров’я. До таких концептуаль-
них змін ми можемо віднести наступні: децен-
тралізація системи державного управління 
охороною здоров’я, реформування діяльності 
центрального апарату державного управління 

охороною здоров’я, перетворення державних 
підприємств охорони здоров’я на комунальні 
підприємства, розвиток страхової медицини, 
поширення приватної медицини, широке запро-
вадження ІТ-технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сформульований нами науковий концепт ство-
рення механізмів державного управління проце-
сами покращання здоров’я населення в Україні, 
базується на працях таких науковців як: Авер’я-
нов В., Алейнікова О., Амосов О., Бакуменко В., 
Балашов А., Драган І., Дацій Н., Жовнірчик В., 
Ковалік О., Малиновський В., Непомнящий О., 
Пархоменко-Куцевіл О., Сиченко В., Радчен-
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ко О., Романенко К., Романенко Є., Тихончук 
Л. В своїх працях ці науковці заклали основи 
функціонування механізмів державного управ-
ління різними сферами діяльності держави, що 
надало можливість інтегрувати механізми дер-
жавного управління охороною здоров’я в єди-
ний механізм управління державою.

Особливо актуальним це наукове завдання 
стає актуальним в контексті трансформації сис-
теми охорони здоров’я як складової механізму 
державного управління. Безпосередньо завдан-
ня такої трансформації в контексті вирішува-
лись фахівцями з державного управління, що 
досліджували безпосередньо процеси функціо-
нування системи охорони здоров’я. Серед таких 
фахівців слід визначити таких науковців як: Бає-
ву О., Білинську М., Безтелесну Л., Вівсянника 
О., Грицко Р., Гладуна З., Єрошкіну Т., Зиму І., 
Карамишева Д., Лазоришинець В., Орлову Н., 
Саричева В., Сазонця І., Сазонець О., Солонен-
ко Н., Радиш Я. В своїх працях ці науковці визна-
чили основи функціонування системи охорони 
здоров’я України, її організаційно-адміністра-
тивні, економічні складові, фінансові складові, 
провели порівняння із кращими світовими прак-
тиками організації системи охорони здоров’я, 
визначили соціальні функції системи охорони 
здоров’я в українському суспільстві, дослідили 
вплив міжнародних організацій на процеси тран-
сформації охорони здоров’я України

Мета дослідження. Однак великих наукових 
досліджень в сфері профілактики та реабіліта-
ції як складової системи громадського здоров’я, 
елементу механізму державного управління 
охороною здоров’я вітчизняними науковцями 
не проводилось. Тому в перехідному періоді 
до нової системи управління охороною здо-
ров’я, зокрема профілактикою та реабілітацією 
є доцільним визначити методологію наукового 
дослідження цього процесу. 

Виклад основного матеріалу. У відповід-
ності до загальноприйнятих підходів «під мето-
дологією наукового дослідження розуміють 
сукупність принципів, засобів, методів і форм 
організації та проведення наукового пізнання 
поставленої проблеми. Методологія наділена 
апаратом дослідження, до якого відносять:

принципи організації та проведення науково-
го дослідження;

різні методи наукового дослідження та спо-
соби його проведення;

понятійно-категоріальну основу наукового 
дослідження, зокрема: актуальність, пробле-

матика, об’єкт, предмет, мета, завдання, нау-
кова новизна, евристична цінність, теоретична 
і практична значущість[1.].

У зв’язку з цим, є нагальним проведен-
ня теоретичного дослідження форм і методів 
державного управління профілактикою та реа-
білітацією в умовах трансформаційних змін 
державного управління охороною здоров’я. 
Дослідження сутності та функцій системи про-
філактики охорони здоров’я в сучасному світі 
може бути методологічно побудовано на прове-
дених проф. Зимою І.Я. ретроспективному огля-
ді еволюції систем охорони здоров’я в її дер-
жавно-управлінському аспекті[2]. Проведене 
автором дослідження визначає історичні осно-
ви заснування та розвитку процесу використан-
ня понятійно-категоріальної основи наукових 
досліджень в сфері охорони здоров’я. 

 Важливим є аналіз ідей науковців різних 
галузей знань минулих століть в контексті 
виокремлення важливості фізичного та мен-
тального здоров’я людини як складової ціліс-
ності її духовної та фізіологічної сутності. Такий 
аналіз проводить Вівсянник О.М. [3]. Такий 
аналіз закладає можливості використання різ-
них методів наукового дослідження та способів 
його проведення в сфері охорони здоров’я. Не 
дивлячись на оновлення в сучасній дійсності 
наукових підходів до сутності профілактики 
та реабілітації з позицій ринково орієнтовано-
го суспільства, значної комерціалізації відно-
син в сфері охорони здоров’я, значною мірою 
загально цивілізаційні, гуманістичні, соціальні 
підходи, що були закладені в цьому питанні не 
втратили своєї пріоритетності та значущості і на 
теперішній час. 

Серед форм організації та проведення нау-
кового пізнання в контексті поставленої про-
блеми необхідно визначити соціальні підходи 
до її вирішення. Такі підходи є найбільш про-
аналізованими у дослідженнях сучасних авто-
рів. Серед наукових праць, в яких останнім 
часом досліджувались питання, що пов’язані 
із соціальним характером системи охорони 
здоров’я слід виокремити монографію Сазон-
ця І.Л., Зими І.Я. «Соціальні інститути в тран-
сформації державної системи управління охо-
роною здоров’я»[4]. В роботі автори проводять 
теоретичний аналіз інституційної системи 
в забезпеченні розвитку соціальних процесів 
охорони здоров’я, зокрема, виявляють та кла-
сифікують проблеми трансформації державної 
системи охорони здоров’я та діяльності соці-
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альних інститутів, досліджують рівень розвитку 
та напрями діяльності соціальних та медичних 
інституції в трансформації державної системи 
охорони здоров’я, визначають та досліджують 
проблеми реформування соціальної системи 
управління охороною здоров’я в Україні. 

Ще одним важливим напрямком досліджен-
ня в поданій монографії є дослідження автора-
ми окремих соціальних інститутів забезпечення 
трансформації державної системи управління 
охороною здоров’я. В цьому контексті автори 
визначають та досліджують проблеми тран-
сформації державної системи охорони здо-
ров’я та діяльність соціальних інститутів, про-
водять порівняльний вплив спільної діяльності 
соціальних та медичних інституцій в трансфор-
мації державної системи охорони здоров’я, 
визначають конкретні проблеми реформування 
соціальної системи управління охороною здо-
ров’я в Україні.

Підсумком дослідження є визначення рівня 
соціальності трансформації державної системи 
управління охороною здоров’я. З метою реалі-
зації поставленого завдання автори визначають 
рівень соціальності управління сферою охо-
рони здоров’я на основі опитування експертів, 
аналізують регіональні особливості соціалізації 
системи охорони здоров’я, досліджують можли-
вості санаторно-курортної діяльності як потуж-
ного інструмента профілактики та реабілітації.

Також до форм організації та проведення 
сучасного наукового пізнання в контексті профі-
лактики та реабілітації є розробка вітчизняни-
ми науковцями нових інноваційних підходів до 
механізмів державного управління охороною 
здоров’я. Такі механізми неможливо уявити без 
формування нових смислів соціальної діяльно-
сті, які поєднують комерціалізацію системи охо-
рони здоров’я, її децентралізацію, гуманістичну 
спрямованість в умовах домінування процесів 
профілактики та реабілітації. Перспективною 
формою поєднання таких положень в трактовці 
вітчизняних вчених є формулювання наукових 
підходів розвитку медичного туризму та проце-
су його еволюції на основі отримання синер-
гетичних ефектів у нові рекреаційно-оздоровчі 
суб’єкти господарчої діяльності – медичні клас-
тери, або кластери медичного туризму. Колек-
тив авторів під керівництвом проф. Давиденко 
І.В. та проф. Михайлюк О.Л. підготував моно-
графію, що присвячена дослідженню концеп-
туальних підходів до організації та діяльності 
туристичних кластерів, в якій в повному обся-

зі сконцентровано та проаналізовано сучасні 
матеріали, уявлення, прогнози щодо розвитку 
медичних кластерів. З цієї проблематики в моно-
графії авторами аналізуються проблематика 
рівня розвитку медичного туризму у світі, фор-
мування інституційних засад розвитку медично-
го туризму на міжнародному рівні, основ клас-
терної політики країн Європейського Союзу, 
імплементації досвіду країн світу щодо розвит-
ку медичного туризму та кластерів медичного 
туризму, імплементація досвіду окремих країн 
Європи у розвитку медичного туризму та орга-
нізації кластерів медичного туризму, форму-
вання та використання нових маркетингових 
інструментів європейських країн для розвитку 
медичного туризму. Авторами визначається прі-
оритетність форм розвитку медичного туризму, 
медичних кластерів як значущої складової про-
цесу профілактики та реабілітації[5]. 

Важливою формою організації та проведен-
ня актуального наукового пізнання охорони 
здоров’я і профілактики та реабілітації є визна-
чення сутності впливу міжнародних організацій 
на процеси профілактики та реабілітації. Серед 
досліджень останнього часу в цьому напрямі 
слід визначити монографію Вівсянника О.М. 
«Значення та функції міжнародних організацій 
в інституційній системі державного регулюван-
ня охорони здоров’я»[3]. В своїй науковій праці 
автор досліджує значення міжнародних органі-
зацій в інституційній системі державного регу-
лювання охорони здоров’я. З цією метою нау-
ковцем визначено вплив неоінституціоналізму 
на визначення місця організацій в інституційній 
системі державного управління, розкрито сут-
ність міжнародних організацій та визначення 
передумов їх співпраці з органами державного 
управління, визначено теоретичні передумо-
ви функціонування міжнародних організацій 
в інституційній системі державного регулю-
вання охорони здоров’я. Важливим напрямом 
наукових досліджень в монографії є аналіз 
функціонування міжнародних організацій в сис-
темі державного регулювання охорони здо-
ров’я. З метою розкриття цієї проблеми, автор 
проводить аналіз співпраці органів держав-
ного управління із міжнародними медичними 
організаціями за їх функціональними напрям-
ками, аналіз ефективності систем охорони 
здоров’я в країнах світу та в Україні, визначає 
проблеми діяльності міжнародних організацій 
у сфері регулювання системи охорони здо-
ров’я в Україні. Заключним етапом досліджен-
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ня є трансформація теоретичних напрацювань 
в практичну площину діяльності системи охоро-
ни здоров’я, зокрема автор визначає напрями 
вдосконалення інституційної системи держав-
ного регулювання охорони здоров’я на основі 
співпраці з міжнародними організаціями. 

Не тільки міжнародні організації формують 
світову інституційну систему управління охо-
роною здоров’я. За ініціативою національних 
урядів в світовій управлінській практиці охоро-
ни здоров’я було підписано чимало актуальних 
документів, що склали основу сучасної системи 
охорони здоров’я, як в світі, так і в національно-
му просторі. В монографії «Інституційна тран-
сформація державного управління охороною 
здоров’я: Україна та іноземний досвід» авто-
ри визначають, що основними документами є: 
Європейська конвенція про соціальну та медич-
ну допомогу (Париж, 1953), Алма-Атинська 
декларація (Алма-Ата, 1978), Оттавська хартія 
по зміцненню здоров’я (Оттава, 1978), Європей-
ська Хартія прав пацієнтів (Амстердам, 1994), 
Люблінська Хартія вдосконалення управління 
охороною здоров’я (Люблін, 1996), Талліннська 
Хартія (Таллінн, 2008), Європейська політика 
«Здоров’я – 2020» (Баку, Брюссель, Мальта, 
2012)[2]. Ці документи та цілий ряд міжурядо-
вих угод, що регулюють та уніфікують підходи 
до санітарії та гігієни, світових стандартів, які 
встановлюють однакові вимоги для поводження 
з рекреантами в об’єктах гостинності, заклада-
ють основи функціонування санаторно-курорт-
ного комплексу, діяльності готелів, закладів 
оздоровлення, лікарень, госпіталів, хосписів. За 
відсутності єдиних стандартів санітарії та гігієни 
був би неможливий розвиток медичного туриз-
му, діяльність медичних кластерів[9].

Процес організації та проведення науково-
го пізнання в сфері профілактики та реабілітації 
неможливо уявити без комплексних досліджень 
системи підготовки кадрів для цієї сфери. Одним 
з імперативів державного управління профілак-
тикою та реабілітацією є підготовка відповідних 
кадрів, які повинні готуватися як фахівці, що міс-
тять в своїй кваліфікації компетенції, що пов’я-
зані з охороною здоров’я та медициною та ком-
петенції, що пов’язані з індустрією гостинності, 
менеджментом охорони здоров’я, менеджментом 
соціальної сфери. Такі навчальні програми дуже 
важко розробити та реалізувати в межах спеці-
альностей, напрямів підготовки, що існують на 
теперішній час в системі вищої освіти. Окремою 
мірою ці питання проаналізовано в працях Хані-

ної О.І.[6, 7]. В своїх працях авторка акцентувала 
увагу на впливі органів державного регулювання 
на діяльність приватних медичних навчальних 
закладів. На основі власних досліджень структу-
ри, функцій, практики роботи вищих приватних 
закладів вищої освіти авторка робить висновок, 
що «конкретні механізми здійснення управлін-
ських функцій МОЗ України закладами медичної 
освіти обумовлюється конкретними процедурами, 
що прописані в Статутах цих університетів. Аналіз 
основних функцій МОЗ України в процесі управ-
ління медичними навчальними закладами, довів 
їх відповідність загальним функціям державного 
управління». Державне регулювання діяльно-
сті вищих навчальних приватних закладів освіти 
робить їх такими, що відповідають національним 
стандартам освіти. В той же час, більші можливо-
сті щодо комерційного використання лікувальних 
баз, проходження практики, стажувань, практич-
них занять на базі санаторно-курортних закладів 
надає ім конкурентної переваги на ринку освітніх 
послуг.

Слід також визначити наукові підходи Зими 
І.Я. в дослідженні питань проблематики визна-
чення напрямів трансформації управління сис-
темою охорони здоров’я та підготовки медичних 
кадрів, методів імплементації світової практики 
управління закладами вищої освіти для підго-
товки кадрів в сфері профілактики та реабілі-
тації. В монографії «Механізми інституційної 
трансформації державного управління охоро-
ною здоров’я» науковець визначив механізм 
державного управління трансформацією систе-
ми підготовки медичних кадрів. Національний 
механізм державного управління підготовкою 
медичних кадрів автор співвідносить з інозем-
ними підходами, які, на його думку, базуються 
на більш широкій концепції світових моделей 
вищої освіти[8]. Автор групує досліджені ним 
концептуальні ознаки моделей вищої освіти, 
робить відповідну систематизацію.

Висновки. На основі критичного аналізу 
наукових праць вітчизняних науковців необ-
хідно визначити, що методологія дослідження 
процесів державного управління профілакти-
кою та реабілітацією повинна базуватися на 
дослідженні сутності та функцій системи про-
філактики охорони здоров’я в контексті ретро-
спективного огляду еволюції систем охорони 
здоров’я в її державно-управлінському аспекті 
та історичних основах заснування та розвитку 
процесу використання понятійно-категоріальної 
основи наукових досліджень в сфері охорони 
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здоров’я. Серед форм організації та проведен-
ня наукового пізнання в контексті поставленої 
проблеми необхідно визначити соціальні підхо-
ди до її вирішення, інноваційні підходи до вдо-
сконалення механізмів державного управління 
охороною здоров’я, розкриття сутності впливу 
міжнародних організацій на процеси профілак-
тики та реабілітації, вирішення комплексних 
проблем формування громадського здоров’я, 
дослідження означеної проблеми на основі сис-
теми підготовки кадрів.
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Babiak O. V. Formation of imperatives of public management of prevention and rehabilitation
The article identifies the urgency of the problem of public administration of prevention and rehabil-

itation, which has intensified in connection with public management innovations. These innovations 
have recently been introduced in the healthcare system. The conceptual changes in the system of 
public health care management, which led to the need for new interpretations of the principles and 
approaches of prevention and rehabilitation in the health care system, are studied. Such conceptual 
changes include the following: decentralization of public health management, reforming the central 
office of public health management, transformation of state health care enterprises into utilities, 
development of insurance medicine, dissemination of private medicine, widespread introduction of 
IT -technologies.

Based on a critical analysis of scientific works of domestic scientists, the author determined that 
the methodology of research on public administration of prevention and rehabilitation should be 
based on the study of the nature and functions of health care prevention in the context of retrospec-
tive review of health systems in its public administration. Approaches based on the historical founda-
tions of the establishment and development of the process of using the conceptual and categorical 
apparatus of scientific research in the field of health care are important.

Among the forms of organization and conduct of scientific knowledge in the context of the problem, 
the article identifies social approaches to its solution, innovative approaches to improving the mech-
anisms of public health management. The author reveals the essence of the influence of internation-
al organizations on the processes of prevention and rehabilitation. It is noted that at the initiative of 
national governments in the world management practice of health signed many relevant documents 
that form the basis of the modern health care system, both in the world and in the national space.

It is proved that the solution of complex problems of formation of the system of prevention and 
rehabilitation is based on the need to study the issues of training

Key words: public administration, methodology, imperatives, prevention, rehabilitation,  
public health.
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Рівненської обласної державної адміністрації

ДЕТЕРМІНАНТИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕНЬ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ
У статті визначено провідна роль державних інституцій України за фактом виконання ними 

своєї інституційної функції – прийняття управлінських рішень на протидію пандемії COVID-19.
У статті доведено визначальний вплив на усі наступні рішення мають початкових інститу-

ційних управлінських рішень. До найбільш вагомих віднесено прийняте рішення МОЗ України – 
наказ від 24.01.2020 № 185 «Про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території 
України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (про-
вінція Хубей, Китай)». В процесі підготовки цього рішення МОЗ України взаємодіяло із ВООЗ, 
використовувало їх рекомендації, зокрема, щодо визначення випадку коронавірусної інфекції, 
методики відбору, зберігання та транспортування зразків матеріалів від хворих, методів про-
філактики інфекцій та інфекційного контролю тощо.

В статті визначено пріоритетні напрями використання коштів фонду боротьби з панде-
мією, зокрема такі як: закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених 
заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного 
обслуговування населення; додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим пра-
цівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з COVID-19; надання грошової допомоги грома-
дянам, зокрема особам похилого віку;  надання грошової допомоги членам сімей медичних 
та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від COVID-19.

До основних висновків відносяться наступні: початкові інституційні рішення впливають 
на усі наступні і є основною детермінантою протидії пандемії COVID-19, керівні інститу-
ції України на початку пандемії COVID-19 виконали свою функцію з прийняття політичних 
рішень щодо протидії пандемії, забезпечення готовності і стійкості системи надання 
медичної допомоги та охорони громадського здоров’я, не знайдено задовільних рішень про-
ти інфодемії, що впливало, впливає і буде впливати на ефективність заходів у сфері гро-
мадського здоров’я, співпраця з ВООЗ виявилась ефективною по всім аспектам протидії 
пандемії, особливо на початковому етапі.

Ключові слова: держава, інституції, COVID-19, управлінські рішення, МОЗ, ВООЗ,  
інфодемія, кошти.

Постановка проблеми. Сьогодні люд-
ство переживає найсерйознішу пандемію на 
пам'яті сучасного покоління. Ситуація в Украї-
ні з COVID-19, наші досягнення і наші невдачі 
в значному є наслідком прийнятих управлін-
ських рішень інституційного характеру та яко-
сті їх виконання. Майбутній перебіг пандемії 
COVID-19 та її тягар для суспільства в Україні 
в найближчі роки залежатимуть від рішень, які 
ми приймемо зараз [8].

Україна, як і інші країни, протидіяла і про-
тидіє пандемії COVID-19. У зв’язку з довгими 
термінами пандемії, необхідності усунення її 
наслідків, важливою є попередня оцінка ролі 
інституцій у протидії пандемії, аналіз механіз-
мів прийняття ними управлінських рішень, які 

можуть сприяти, як закінченню цієї пандемії, так 
і підвищенню готовності до нових.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняні фахівці з дослідження проблем 
державного управління охороною здоров’я, такі 
як: Саричев В., Сазонець І.[17], Сазонець О.[18] 
та іноземні науковці Kahneman, Daniel, Sara 
Frueh[11], Weible, C.M., Nohrstedt, D., Cairney, 
P.[14], Yuval Noah Harari [16] та інші в проце-
сі наукового аналізу цієї проблеми виходяить 
з наступних передумов: по-перше, не аналізу-
ються теоретичні підходи до розв’язання про-
блеми прийняття рішень;[13]. по-друге, робить-
ся припущення, що в умовах невизначеності 
інституція, яка приймає рішення, має контроль 
лише над ходом виконання рішення, але не може 
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контролювати весь спектр зовнішніх обставин. 
Іншими словами, результат рішення не завжди 
дозволяє оцінити його якість. Доречно також 
мати на увазі, що визначальний вплив початко-
вого інституційного управлінського рішення на 
усі наступні, є підтверджений історично, в т.ч. 
і під час перебігу пандемії COVID-19 [2].

Мета дослідження. З огляду на виняткову 
важливість інституційних рішень в протидії пан-
демії COVID-19 в цій статті ми зосередили увагу 
на значенні владних інституцій в умовах кризи, 
на їх здатності виконувати свою функцію – при-
ймати політичні рішення, котрі детермінують 
протидію пандемії, зокрема, COVID-19. Будь яка 
інституція, що має владні повноваження, має 
функцію приймати рішення, на різних рівнях, від 
національного до обласного та місцевого.

Виклад основного матеріалу. Історик 
Юваль Харарі вважає, що пандемія показала, 
що людство далеко не безпорадне. Епідемії 
більше не є неконтрольованими силами приро-
ди. Наука перетворила процедуру їх подолан-
ня на здійсненне завдання. Чому ж тоді стільки 
смертей та страждань? Через погані політичні 
рішення [16]. Ми вважаємо, що неприйнят-
тя, або несвоєчасне прийняття рішення – це 
і є погане рішення в умовах кризи, котра мала 
місце на початку пандемії COVID-19.

В цьому контексті необхідно погодитись із 
ствердженням лауреата Нобелівської премії 
психолога Деніеля Канемана: «Я більше вірю 
у здатність інститутів покращити своє мислен-
ня, ніж у здатність людей покращити своє мис-
лення» [11].

Згідно Конституції Україні, головні законо-
давчі та виконавчі політичні інституції, що при-
ймають рішення з питань національної безпе-
ки, зокрема, в сфері охорони здоров’я, – це 
насамперед Верховна Рада України, Президент 
України, у якого допоміжним органом є Рада 
національної безпеки і оборони України (далі – 
РНБО), Уряд і підпорядковане йому Міністер-
ство охорони здоров’я України (далі – МОЗ 
України).

На регіональному рівні повноваження при-
йняття інституційних рішень з питань проти-
дії епідемічним загрозам мають обласні дер-
жавні адміністрації, їх департаменти охорони 
здоров’я, Ради всіх рівнів та органи місцевого 
самоврядування.

Мета дослідження – визначення ролі дер-
жавних інституцій України за фактом виконан-
ня ними своєї інституційної функції – прийнят-

тя управлінських рішень на протидію пандемії 
COVID-19.

Реагування на пандемію почалося з 31 грудня 
2019 року, коли про 27 хворих на пневмонією неві-
домого походження Китай повідомив ВООЗ [15]. 
Після заяви 9 січня про групу випадків пневмонії 
в Ухані (Китай), 10 січня ВООЗ оцінила епідеміч-
ну ситуацію та визначила, що істотної передачі 
від людини до людини немає, і серед медичних 
працівників не було випадків зараження. На той 
час була відсутня вся необхідна інформація для 
кращого розуміння способу передачі та клінічних 
проявів цього нового вірусу.

ВООЗ надало рекомендації з міжнародних 
поїздок та торгівлі у зв'язку зі спалахом пнев-
монії, викликаної новим коронавірусом у Китаї. 
Зокрема, у відповідності до Міжнародних меди-
ко-санітарних правил [3] країни мали задіяти 
план дій у надзвичайних ситуаціях у галузі гро-
мадського здоров'я.

Європейський центр профілактики та контр-
олю захворювань 9 січня опублікував свою пер-
шу оцінку ризику, де вважав ймовірність зане-
сення вірусу в ЄС низькою, але такою, що її не 
можна виключати [9].

Як ми вже зазначали, визначальний вплив 
на усі наступні рішення мають початкові інсти-
туційні управлінські рішення. Саме таким мож-
на оцінити прийняте рішення МОЗ України – 
наказ від 24.01.2020 № 185 «Про заходи щодо 
недопущення занесення і поширення на тери-
торії України випадків захворювань, спричине-
них новим коронавірусом, виявленим у місті 
Ухань (провінція Хубей, Китай)» [1]. При підго-
товці цього рішення МОЗ України взаємодія-
ло із ВООЗ, використовувало їх рекомендації, 
зокрема, щодо визначення випадку коронаві-
русної інфекції, методики відбору, зберігання 
та транспортування зразків матеріалів від хво-
рих, методів профілактики інфекцій та інфекцій-
ного контролю тощо.

Ретроспективно можна сказати, що це струк-
туроване рішення з чіткими рекомендаціями, 
в умовах неповної інформації про нове захво-
рювання, мобілізувало систему охорони здо-
ров’я України на готовність до надання медичної 
допомоги та профілактику захворювань. Слід 
зазначити, що у реформованій системі охорони 
громадського здоров’я функція координації про-
тиепідемічних і профілактичних дій міністерств, 
служб та відомств була недостатньою.

Міжнародної інституції: ВООЗ 30 січня 
2020 року, реагує на подальше розповсюдження 
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вірусу нової коронавірусної хвороби (COVID-19) 
за межі Китаю, офіційним оголошенням спалаху 
нової коронавірусної хвороби у провінції Хубей 
(Китай) надзвичайною ситуацією міжнародного 
масштабу в галузі охорони громадського здо-
ров’я.

У лютому коронавірус і хвороба, спричи-
нена ним, отримали офіційні назви — SARS-
CoV-2 від «Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2» і Covid-2019 від «Coronavirus 
disease» відповідно.

В Україні 3 березня зафіксували перший 
випадок зараження на коронавірус COVID-19, 
а 12 березня офіційно підтверджено ще два 
випадки. Через тривожні рівні поширення 
COVID-19 та невідповідні заходи протидії, 
11 березня 2020 року ВООЗ оголосила спалах 
COVID-19 пандемією.

На жаль, поширення COVID-19, викликало 
серйозну кризу в усіх без винятку сферах жит-
тя: економіці, політиці, медицині, соціальному 
забезпеченні, міжнародних відносинах тощо. 
Держави і міжнародні установи оголошують про 
суворі заходи щодо недопущення розповсю-
дження інфекції, одним із яких є запровадження 
карантину як в окремих регіонах, так і в націо-
нальних масштабах.

Кабінетом міністрів України 11 березня при-
йнята Постанова «Про запобігання поширенню 
на території України коронавірусу COVID-19» [1], 
що активувало протидію пандемії COVID-19 на 
державному і місцевому рівнях, та було своє-
часним виконанням інституційної функції влади 
в забезпеченні національної безпеки.

Указом Президента України від 13 березня 
2020 року № 87 введено в дію рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 
13 березня 2020 року «Про невідкладні захо-
ди щодо забезпечення національної безпеки 
в умовах спалаху гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2». Саме РНБО, у відповідності до 
своїх функцій, забезпечило і на початку, і весь 
період координацію і контроль заходів протидії 
пандемії COVID-19 в Україні. Президент Украї-
ни сприяв цим заходам особистим прикладом, 
своїми рішеннями, забезпечив їх підтримку 
та ініціював їх ресурсне забезпечення через 
законодавство.

Під час позачергового засідання 17 березня 
2020 р. Верховна Рада України ухвалила Закон 
України № 530-ІХ «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронаві-
русної хвороби (COVID-19)».

У пояснювальній записці до прийнятого доку-
мента зазначається, що новим законом внесені 
зміни до цілого ряду законодавчих актів, зокре-
ма, до Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення, Кримінального кодексу України, 
Податкового кодексу України, Митного кодексу 
України, Кодексу законів про працю України, 
законів України «Про торгово-промислові пала-
ти в Україні», «Про публічні закупівлі», «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік», «Про 
відпустки», «Про запобігання корупції».

Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 211 з 12 березня 2020 р. [6] було запровадже-
но ведення карантину на загальнонаціонально-
му рівні. Крім того, з 18 березня було встанов-
лено заборону на авіа, залізничне та автобусне 
приміське, міжміське і міжобласне перевезення 
пасажирів.

Були визначені 240 закладів для госпіталі-
зації пацієнтів з COVID-19. Це – лікарні пер-
шої хвилі, які першими прийматимуть пацієн-
тів з короновірусом. Список цих лікарень буде 
збільшуватись у разі необхідності.

Відповідні заклади охорони здоров’я віді-
брані і схвалені очільниками областей, регіо-
нальними департаментами охорони здоров’я, 
рекомендовані Національною службою здо-
ров’я України (далі – НСЗУ) спільно з МОЗ 
України.

Вимоги щодо формування мережі цих закла-
дів затверджено розпорядженням Головного 
державного санітарного лікаря України, №7 від 
27.03.2020 року.

Вибір цих лікарень є спільною позицією голів 
обласних державних адміністрацій, МОЗ Укра-
їни та НСЗУ. Пріоритетним критерієм вибору 
визначено безпеку пацієнтів. Щоб госпіталізо-
вані з COVID-19 пацієнти отримували всі необ-
хідні медичні послуги без необхідності переве-
дення до іншої лікарні при погіршенні стану. А ті 
пацієнти, які потрапили до лікарні з приводу 
інших захворювань, не перетинались з інфіко-
ваними коронавірусом пацієнтами та безпечно 
проходили лікування.

Відповідно до даних, які отримала НСЗУ від 
вищезгаданих закладів, всі вони мають необхід-
не обладнання, щоб надавати допомогу хворим 
на коронавірус. А саме: в 240 закладах перед-
бачено 4,1 тисячі місць для ізоляції хворих, 
67 тис. ліжок-місць. Кількість апаратів штучної 
вентиляції легень склала понад 1800 одиниць. 
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В лікарнях працювало 5855 лікарів – інфекці-
оністів, анестезіологів, терапевтів та педіатрів.

Верховною Радою 13 квітня прийнятий 
Закон «Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік»», 
відповідно до якого, зокрема статтею 28, 
було створено фонд боротьби з пандемією 
COVID-19 та її наслідками на період дії каран-
тину, з метою запобігання поширенню на тери-
торії України зазначеної хвороби. За даними 
Уряду цей фонд становив 66 млрд грн.

Передбачено Законом, що кошти зазначено-
го фонду спрямовуються на заходи, спрямовані 
на протидію пандемії COVID-19, зокрема на:

- закупівлю товарів, робіт і послуг, необхід-
них для здійснення зазначених заходів, включа-
ючи закупівлю медичних послуг за програмою 
державних гарантій медичного обслуговування 
населення;

- додаткові доплати до заробітної плати 
медичним та іншим працівникам, які безпосе-
редньо зайняті на роботах з COVID-19;

- надання грошової допомоги громадянам, 
зокрема особам похилого віку;

- надання одноразової грошової допомоги 
членам сімей медичних та інших працівників 
закладів охорони здоров’я, які загинули (помер-
ли) від COVID-19.

Важливим для всіх країн стала розробка 
ВООЗ керівництв з питань протидії COVID-19 – 
профілактика, протиепідемічні заходи, діагнос-
тика, лікування та медичне обслуговування 
в умовах пандемії, що значно полегшує сво-
єчасну розробку заходів протидії пандемії 
COVID-19, в т.ч. розгортання нефармацевтич-
них втручань, таких як правила ізоляції і соці-
ального дистанціювання; тестування і відсте-
ження контактів; моделювання та використання 
статистики; урядові комунікації та повідомлен-
ня служб охорони громадської здоров'я; попе-
редня готовність до пандемії; а також розробка 
методів лікування.

В Україні, на основі керівництв ВООЗ, були 
розроблені національні стандарти і алгоритми 
медичної допомоги та профілактичні і протиепі-
демічні дії при COVID-19, що були затверджені 
наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722 [4]. 
Це дало змогу забезпечити профілактику, про-
тиепідемічні заходи, діагностику та лікування 
COVID-19 на рівні знань, що були доступні на 
березень 2020 року.

Слід зазначити, що тільки у 2020 році в цей 
наказ МОЗ України вносило зміни своїми нака-

зами 11 разів, що свідчить про своєчасну актуа-
лізацію стандартів і алгоритмів на основі найно-
віших наукових даних.

Вже 2 квітня 2020 року МОЗ України затвер-
джує наказом № 762 клінічний протокол 
"Надання медичної допомоги для лікування 
коронавірусної хвороби (COVID-19)", в подаль-
шому у клінічний протокол внесились зміни: 
у 2020 році 6 разів, і у 2021 році 5 разів.

Тобто, вже на початок квітня 2020 року 
в Україні інституційними рішеннями була сфор-
мована державна політика та конкретні заходи 
протидії пандемії COVID-19 на основі рекомен-
дацій ВООЗ та досвіду країн, що вже були вра-
жені хворобою.

Система охорони здоров’я отримала стан-
дарти та алгоритми профілактики, систему 
протиепідемічних заходів, методи діагностики 
та лікування COVID-19. Наприклад, з квітня до 
липня 2020 року кількість лабораторій, які про-
водять ПЛР-дослідження на COVID-19, зросла 
з 47 до 94, а кількість тестів на добу зросла 
з 1 тисячі до 15,5 тисяч.

На 1 квітня 2020 року в Україні було заре-
єстровано 794 випадки COVID-19, 20 людей 
померло та виявлено 3834 підозри на хворобу.

Протягом квітня щодоби реєструвалось від 
150 до 540 випадків захворювання та 5-12 випад-
ків смерті, і на 1 травня було зареєстровано 
10861 випадок COVID-19, 272 людини померло.

Вже на початку пандемії COVID-19 ВООЗ 
відмітив суспільний вплив «інфодеміі» або над-
лишкової інформації – частина точної, части-
на ні – яка поширюється разом з пандемією 
COVID-19 [7]. У всьому світі ця інфодемія зби-
вала людей з пантелику щодо того, які дії слід 
зробити, щоб захистити себе і оточуючих від 
спалаху хвороб. Коли в Україні почалася вакци-
нація проти COVID-19, саме дезінформація про 
вакцини стала одним із факторів низького охо-
плення. На 2 травня повністю щеплено 34,3% 
населення, при середньому показнику у світі 
59,8%. Це дуже низький показник з урахуван-
ням того, що Україна при всіх складнощах була 
забезпечена вакцинами, в т.ч. мРНК, щеплен-
ня були безкоштовні, в країні діяла достатня 
кількість пунктів щеплень та мобільних бригад 
з вакцинації. Відомі публічні особи підтримали 
вакцинацію особистим прикладом, як і Прези-
дент України.

Щоб запобігти інфодемії і сьогодні, і у май-
бутньому, необхідно приділити особливу увагу 
як підвищенню наочності заснованих на фак-
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тичних даних знань, що генеруються закла-
дами, організаціями охорони здоров'я та ака-
демічними колами, так і виявленню можливих 
джерел неправдивої інформації.

Хронологія карантинних заходів в Україні 
почалася із 12 березня, коли ввели карантин 
у навчальних закладах та низку інших заходів 
з протидії поширенню коронавірусної інфекції 
COVID-19. Кабінет міністрів України ухвалив 
рішення про тимчасову заборону в'їзду в Украї-
ну іноземців та закрив міжнародне пасажирське 
сполучення. 25 березня надзвичайну ситуа-
цію запровадили по всій Україні. Були закриті 
заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, 
аптек, автозаправок і банків, зупинили роботу 
метрополітени у Києві, Харкові та в Дніпрі, при-
пинено міжміське й міжобласне автомобільне, 
залізничне та авіасполучення.

Уряд України 20 травня схвалив рішення, 
яким запровадив адаптивний карантин – в разі 
спалахів інфекції в окремих регіонах карантинні 
обмеження будуть посилювати саме там, а не 
по всій країні.

Таким чином, прийняті центральними орга-
нами влади рішення забезпечили і цілому 
в державі і у регіонах організаційні, методичні, 
фінансові, інші ресурси для проведення заходів 
протидії пандемії COVID-19. Також, прийняті 
в регіонах органами влади рішення забезпечи-
ливиконання цих заходів, в т.ч. через відповідні 
фінансові ресурси.

Слід зазначити великі обсяги допомоги від 
соціально відповідального бізнесу, окремих гро-
мадян, підприємців, волонтерів, що дозволило 
системі охорони здоров’я надавати безвідмов-
не медичну допомогу, а також проводити захо-
ди з охорони громадського здоров’я.

Висновки. На основі представленого ана-
літичного матеріалу доцільно зробити наступні 
висновки:

1. Початкові інституційні рішення впливають 
на усі наступні і є основною детермінантою про-
тидії пандемії COVID-19.

2. Керівні інституції України на початку пан-
демії COVID-19 виконали свою функцію з при-
йняття політичних рішень щодо протидії панде-
мії, забезпечення готовності і стійкості системи 
надання медичної допомоги та охорони громад-
ського здоров’я.

3. Не знайдено задовільних рішень проти 
інфодемії, що впливало, впливає і буде вплива-
ти на ефективність заходів у сфері громадсько-
го здоров’я.

4. Співпраця з ВООЗ виявилась ефектив-
ною по всім аспектам протидії пандемії, особ-
ливо на початковому етапі.
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Vivsiannyk O. M. Determinants of the institutional decision-making system in the field 
of counting the COVID-19 pandemic in Ukraine

The article identifies the leading role of state institutions of Ukraine in the fact that they perform 
their institutional function – making management decisions to counter the pandemic COVID-19.

The article proves the decisive influence on all subsequent decisions of the initial institution-
al management decisions. Among the most important is the decision of the Ministry of Health of 
Ukraine – Order of 24.01.2020 № 185 "On measures to prevent the introduction and spread in 
Ukraine of cases caused by a new coronavirus detected in the city of Wuhan (Hubei Province, Chi-
na)". In preparing this decision, the Ministry of Health of Ukraine interacted with the WHO, used their 
recommendations, in particular, to determine the case of coronavirus infection, methods of selection, 
storage and transportation of samples from patients, methods of infection prevention and infection 
control and more.

The article identifies priority areas for the use of the pandemic fund, in particular such as: pur-
chase of goods, works and services necessary for the implementation of these measures, including 
the purchase of medical services under the program of state guarantees of medical care; addition-
al surcharges to the salaries of medical and other employees who are directly engaged in work 
with COVID-19; providing financial assistance to citizens, in particular the elderly; providing finan-
cial assistance to family members of medical and other health care workers who have died from 
COVID-19.

The main conclusions are as follows: the initial institutional decisions affect all the following and 
are the main determinant of counteraction to the COVID-19 pandemic, the leading institutions of 
Ukraine at the beginning of the COVID-19 pandemic performed their function of making political 
decisions to counter the pandemic. care and public health, no satisfactory solutions have been found 
against infodemia, which has affected, is and will affect the effectiveness of public health measures, 
cooperation with WHO has been effective in all aspects of countering the pandemic, especially in 
the initial stages.

Key words: state, institutions, COVID-19, management decisions, Ministry of Health, WHO,  
infodemia, funds.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ 
У ВИРІШЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
У статті висвітлено форми та інструменти взаємодії органів місцевого самовряду-

вання та громадськості при вирішенні економічних питань місцевого значення. Розгляну-
то зміст та ознаки поняття «взаємодія», визначено, що воно тісно пов’язане з поняттям 
«участь». Зазначено основні форми громадської участі, що використовує Європейське соці-
альне дослідження (ESS). Наголошено, що в умовах якісних змін моделі державного управлін-
ня в Україні взаємодія з громадськістю та партиципація мають стати чинником успішної 
реалізації органами місцевого самоврядування своїх економічних функцій. Окреслено основні 
сфери управлінської діяльності органів місцевого самоврядування, де очікується нарощу-
вання участі громадян. Визначено форми участі громад Полтавської області в формуван-
ні стратегій їх розвитку (відкриті зустрічі з мешканцями, тренінги учасників громадських 
слухань, анкетування, відкрите обговорення стратегії тощо) та участі в бюджетному 
процесі (оприлюднення бюджетної інформації, в т. ч. за кожним об’єктом фінансування; 
створення умов для візуального моніторингу бюджетних коштів; участь ЗМІ в обговорен-
нях та зустрічах з бюджетних питань; проведення громадських слухань; зустрічі учасників 
бюджетного процесу; складання списку громадських думок виборців; створення дорадчих 
комітетів). Окрема увага приділена організаційному забезпеченню участі громадськості у 
вирішенні економічних питань місцевого значення з боку органів місцевого самоврядування 
Полтавської області. Визначено основні такі умови результативної взаємодії органів міс-
цевого самоврядування та громадськості: внутрішньо-організаційне регламентування та 
унормування співпраці між структурними підрозділами органів місцевого самоврядування у 
процесі забезпеченні громадської участі, актуалізація та оптимізація обсягів функціональ-
них обов’язків працівників підрозділів з питань взаємодії з громадськістю, регламентування 
процедур та планування процесу залучення громадськості до процесів формування та реа-
лізації місцевої політики, оприлюднення їх результатів.

Ключові слова: економічні функції органів місцевого самоврядування, взаємодія органів 
місцевого самоврядування та громадськості, участь, форми та інструменти громадської 
участі, стратегія розвитку, бюджетний процес.

Постановка проблеми. Актуальність науково-
го дослідження на обрану тему не викликає жод-
них сумнівів, адже останнім часом відбувається 
значне підвищення ролі громадянського суспіль-
ства в більшості сфер діяльності як органів дер-
жавної влади, так і органів місцевого самовряду-

вання (ОМС). З метою забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина виникає потреба удоско-
налення механізму такої взаємодії, зокрема, при 
реалізації ОМС своїх економічних функцій.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Дослідженню проблематики забезпечення 
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участі громадськості, як складової механізму 
реалізації ОМС окремих економічних функцій, 
присвячено досить невелику кількість наукових 
праць. Теоретичні і прикладні проблеми взаємо-
дії органів влади та громадськості досліджували 
О. Бабінова, О. Бажинова, Л. Ковшун, М.Єпіхі-
на, В. Ільченко, О. Крутій, В. Мазур, М. Мурко-
вич, Л. Муркович, Н. Шотурма та ін. Питання 
залучення громадськості до вирішення окре-
мих економічних питань місцевого значення 
вивчали О. Волохов, І. Луценко, В. Дем’янишин, 
М. Дяченко, М. Ливдар, І. Кондрат, І. Чукіна, 
С. Юрій, Н. Ярошевичта та ін. Проте децентра-
лізація управління викликає потребу у вивчен-
ні нових форм та механізмів організаційного 
забезпечення взаємодії ОМС та громадськості.

Мета статті полягає в дослідженні спектру 
форм та інструментів взаємодії ОМС та громад-
ськості у вирішенні окремих економічних питань 
місцевого значення.

Виклад основного матеріалу. Конституцією 
України визначено, що місцеве самоврядуван-
ня є правом територіальної громади (жителів 
міста, села, селища чи добровільного об’єднан-
ня у сільську громаду жителів кількох сіл) само-
стійно вирішувати питання місцевого значення 
в межах Конституції і законів України [1, ст. 140]. 
Тобто відносини територіальної громади та орга-
нів місцевого самоврядування передбачають їх 
подальшу взаємодію, а сама територіальна гро-
мада є і об’єктом, і суб’єктом місцевого само-
врядування, зважаючи на надання їй прав щодо 
безпосередньої та представницької демократії.

Взаємодія, як філософська категорія, «відо-
бражає особливий тип відношення між об’єкта-
ми, при якому кожний з об’єктів діє (впливає) на 
інші об’єкти, приводячи до їх зміни, і водночас 
зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих об’єк-
тів, що, в свою чергу, зумовлює зміну його ста-
ну. Дія кожного об’єкта на інший об’єкт зумов-
лена як власною активністю об’єкта, виявом 
його динаміки, так і реакцією об’єкта на дію 
інших об’єктів («відгук» або «обернена дія»)» 
[2, с. 77]. Привертає увагу думка М. Єпіхіної, яка 
трактує поняття взаємодії як процесу прямої чи 
опосередкованої взаємодії суб’єктів, що ство-
рює взаємообумовленість і зв’язок. Водночас 
автор зазначає, що особливістю взаємодії є її 
причинно-наслідкова детермінованість: кожна 
із взаємодіючих сторін виступає водночас і як 
причина, і як результат іншої сторони [3, с. 60].

За узагальненнями Л. Муркович поняттю 
взаємодії характерні такі ознаки: обов’язкове 

встановлення тісного ефективного взаємо-
зв’язку між суб’єктами взаємодії; відповідність 
діяльності меті, місцю, часу, методам; спіль-
ність основних завдань і функцій, які викону-
ють суб’єкти взаємодії; відповідне положення 
суб’єктів взаємодії у владній ієрархії; наявність 
правової бази, що відображає зазначені особ-
ливості [4, с. 7]. Наявність перших чотирьох 
ознак має бути обов’язково відображена в нор-
мативно-правових актах різного рівня, які б 
визначили правові форми/підстави встановлен-
ня зв’язків між ОМС та громадськістю.

Взаємодія ОМС та громадськості на проце-
суальному рівні орієнтована на постійне вза-
ємне узгодження інтересів, підтримання ста-
ну соціально-політичної стабільності. На рівні 
стратегії головною спільною метою учасників 
взаємодії має бути забезпечення нової якості 
людського життя, створення умов для життя 
і праці у безпечних і екологічно здорових умо-
вах [5, с. 284]. Ефективна взаємодія з громадсь-
кістю передбачає чесні, відкриті та доброзичли-
ві взаємовідносини між ОМС та громадськістю. 
Результат такої взаємодії, насамперед, – повне 
інформування мешканців про напрями розвит-
ку, програми й послуги, що надаються органами 
влади, звітування про результати своєї роботи, 
повна відповідальність за їх результати перед 
своїми громадами. 

Поняття «взаємодія» тісно пов'язане з тер-
міном «участь». Активна участь представників 
громади у забезпеченні позитивних змін у влас-
ному житті і в житті оточуючих є важливою 
формою прояву соціальної активності. Цікавим 
є підхід до класифікації її форм Європейського 
соціального дослідження (ESS), яке реалізуєть-
ся кожні два роки з 2003 року в країнах Європей-
ського Союзу (27 країн) у режимі моніторингу [6]. 
Останнє спирається на такі види та форми уча-
сті громадськості: традиційна (загальноприйня-
та) політична участь, нетрадиційна (протестна) 
політична поведінка, неформальна громадська 
участь, неформальна допомога, участь у діяль-
ності громадських об’єднань.

Досвід суспільної активності століттями 
нарощували демократичні країни. Як наслідок, 
це сприяло підвищенню рівня ефективності 
публічного управління та прозорості дій влади. 
У цих країнах влада визнає важливість суспіль-
ної думки та необхідність рахуватися з нею під 
час прийняття відповідальних управлінських 
рішень. Тому взаємодія ОМС та громадськос-
ті – це ще й співпраця між суб’єктами місцевого 
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самоврядування, яка здійснюється через про-
ведення спільних заходів, підготовку та при-
йняття спільних рішень. Вона регулюється зако-
нодавством та обумовлюється єдиними цілями 
з метою вирішення питань місцевого рівня.

Якісні зміни моделі державного управління 
в Україні, серед яких децентралізація, посла-
блення неефективних адміністративно-команд-
них і суто регулятивних методів тощо [7, с. 7], 
сприяють становленню ефективної взаємодії 
між організаціями громадянського суспільства 
та державними інституціями. У цих умовах вза-
ємодія з громадськістю та партиципація (тра-
диційна/загальноприйнята політична участь) 
мають стати чинником успішної реалізації ОМС 
своїх функцій. Під функціями ОМС розуміємо 
основні напрями та орієнтири їх діяльності щодо 
вирішення питань місцевого значення в межах 
положень Конституції і законів України. Спектр 
функцій, від виконання яких залежить ефектив-
ність місцевого самоврядування в цілому, над-
звичайно широкий. Існування двох основних 
блоків напрямів вдосконалення місцевого само-
врядування (розвитку економічної та соціальної 
функції місцевого самоврядування [8, с. 183-
185]) визначає проблематику трансформації 
його як економічної, так і соціальної основи.

До економічних функцій ОМС, які полягають 
у розгляді та вирішенні господарських питань 
місцевого значення, належить підготовка про-
грам соціально-економічного і культурного роз-
витку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших 
питань самоврядування, подання їх раді на 
затвердження та організація виконання; забез-
печення збалансованого економічного і соціаль-
ного розвитку відповідної території, ефективного 
використання природних, трудових і фінансо-
вих ресурсів; забезпечення складання балан-
сів фінансових, трудових ресурсів, грошових 
доходів і видатків, необхідних для управління 
соціально-економічним і культурним розвитком 
відповідної території тощо [9, ст. 27]. Природ-
ньо, що основні сфери управлінської діяльності 
ОМС, де очікується нарощування участі грома-
дян, корелюються з вищезгаданими функціями 
(розробка та реалізація місцевих стратегій роз-
витку та цільових програм, управління місцевим 
бюджетом, соціальною політикою, галузями жит-
лово-комунального господарства, освіти, меди-
цини, природоохоронної діяльності).

ОМС в Україні і, зокрема, в Полтавській 
області, уже набули досвіду участі представників 
громади в формуванні стратегій її розвитку. При 

підготовці цього ключового документа, що визна-
чає довгострокову політику суспільно-економіч-
ного розвитку громади, формами взаємодії ОМС 
та громадськості (місцевих активістів, підприєм-
ців, працівників бюджетних установ, дорадчих 
органів та громадських організацій, ЗМІ та ін.) 
стали відкриті зустрічі з мешканцями щодо кон-
кретних ініціатив і заходів, що проводяться 
згідно з принципами суспільної партиципації 
та з використанням відповідних методик (зокре-
ма, інтерактивного методу РАДАР); тренінги 
учасників громадських слухань для пріоретиза-
ції (шляхом демократичного голосування) голов-
них проблем, що існують у громаді; анкетування 
та опитування власників підприємств та фізич-
них осіб-підприємців, мешканців щодо основних 
характеристик громади, проблем розвитку, рей-
тингування завдань та ресурсів розвитку тощо; 
відкрите обговорення стратегії. Громадськість 
у випадку такого залучення до розробки страте-
гічних планів розвитку громади стає співавтором 
та головним бенефіціаром стратегії.

Участь усіх зацікавлених сторін є також чин-
ником розробки ефективного та реалістично-
го бюджету, що є вирішальним при плануван-
ні напрямів розвитку громади та в управлінні 
соціально-економічним і культурним розвитком 
відповідної території. Прозорість бюджетного 
процесу може бути забезпечена участю гро-
мадськості у підготовці та обговоренні проєк-
тів бюджету на всіх його стадіях, доведенням 
до відома громадськості інформації з питань 
бюджету та витрачання бюджетних коштів. 
Інструментами для цього є: оприлюднення 
повної бюджетної інформації в окремому роз-
ділі сайту громади (проєкт рішення та рішення 
про бюджет, звіт про його виконання); публіч-
не оприлюднення інформації про витрачання 
бюджетних коштів за кожним об’єктом фінан-
сування; автоматичне відображення на карті 
планових та фактичних показників видатків 
бюджету розвитку адміністративно-територі-
альної одиниці, що створює умови для візуаль-
ного моніторингу бюджетних коштів; участь ЗМІ 
у всіх обговореннях та зустрічах з бюджетних 
питань, ознайомлення з бюджетними докумен-
тами, що не заборонені законодавством; прове-
дення громадських слухань; зустрічі депутатів, 
посадових осіб органів виконавчої влади ради 
та мешканців; складання списку громадських 
думок виборців; створення дорадчих коміте-
тів; партиципаторне бюджетування тощо. За 
умов участі в бюджетному процесі, доступності 
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та прозорості фінансової інформації громад-
ськість зможе самостійно контролювати ефек-
тивність виконання економічних функцій місце-
вою владою, а тому такий контроль є засобом 
впливу громадян на місцеву владу, виражен-
ням демократії та здійсненням волевиявлен-
ня народу, що є окремим вагомим суспільним 
результатом.

Результативність вище згаданих форм вза-
ємодії ОМС та громадськості може бути очіку-
ваною за умови створення в ОМС структурних 
підрозділів з питань взаємодії з громадськістю. 
Більшість ОМС в Україні забезпечили їх функ-
ціонування, а також належне кадрове і мате-
ріально-технічне забезпечення. Проте часто 
відсутня усталена практика визначення типу 
такого підрозділу. Аналіз діяльності ОМС в Пол-
тавській області щодо забезпечення участі гро-
мадськості у вирішенні економічних питань 
місцевого значення дозволяє виділити також 
й інші недоліки: відсутність у деяких випадках 
самостійного структурного підрозділу з питань 
взаємодії з громадськістю; недостатня коор-
динація між структурними підрозділами ОМС 
у процесі взаємодії з громадськістю; переван-
таження працівників відділів, що займаються 
взаємодією з громадськістю, функціональними 
завданнями; недостатня увага до планування 
процесів взаємодії з громадськістю та залучен-
ня громадськості до обговорення економічних 
питань місцевого значення; недотримання вста-
новленого порядку залучення громадськості 
до процесу формування та реалізації місцевої 
політики; некоректне інформування про резуль-
тати взаємодії з громадськістю; недостатня 
взаємодія з громадською радою, невідповід-
ність вимогам, встановленим для забезпечення 
такої взаємодії. У відповідності з вищезазначе-
ним, основними умовами підвищення резуль-
тативності взаємодії ОМС та громадськості 
є внутрішньо-організаційне регламентування 
та унормування взаємодії між структурними під-
розділами ОМС у процесі взаємодії з громадсь-
кістю, актуалізація та оптимізація як змісту, так 
і обсягів функціональних обов’язків працівників 
підрозділів з питань взаємодії з громадськістю, 
регламентування процедур та планування про-
цесу залучення громадськості до формування 
та реалізації місцевої політики, інформування 
про результати залучення.

Удосконалення механізму взаємодії ОМС 
та громадськості у вирішенні економічних 
питань місцевого значення сприятиме зростан-

ню якості рішень та результативності виконання 
ОМС своїх функцій, формуванню довіри членів 
громади до ОМС, підвищенню рівня контролю 
з боку громадськості за його діяльністю, зрос-
танню суспільно-корисної активності територі-
альної громади.

Висновки і пропозиції. Децентраліза-
ція в Україні сприяє становленню ефективної 
взаємодії між організаціями громадянського 
суспільства та державними інституціями. За 
цих умов взаємодія з громадськістю та парти-
ципація (традиційна /загальноприйнята полі-
тична участь) є чинниками успішної реалізації 
таких економічних функцій ОМС, як: підготовка 
стратегії розвитку громади та програм соціаль-
но-економічного і культурного розвитку населе-
них пунктів, забезпечення складання балансів 
усіх видів ресурсів, необхідних для управління 
соціально-економічним і культурним розвитком 
відповідної території. За результатами вивчен-
ня форм участі громад Полтавської області 
в реалізації зазначених економічних функцій 
ОМС з’ясовано, що спектр їх є дуже широким 
і охоплює всі рівні участі від інформування до 
партнерства. Організаційне забезпечення гро-
мадської участі при вирішенні економічних 
питань місцевого значення є однією з голов-
них цілей функціонування структурного підроз-
ділу з питань взаємодії з громадськістю ОМС. 
Основними чинниками підвищення результа-
тивності взаємодії ОМС та громадськості в про-
цесі вирішення економічних питань місцевого 
значення є внутрішньо-організаційне регламен-
тування та унормування взаємодії між структур-
ними підрозділами ОМС у процесі забезпечення 
участі громадськості, актуалізація та оптиміза-
ція обсягів функціональних обов’язків працівни-
ків підрозділів з питань взаємодії з громадські-
стю, регламентування процедур та планування 
залучення громадськості у процес формування 
та реалізації місцевої політики, також інформу-
вання про його результати.
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Serdiuk O. I., Sytnyk A. P., Chorna А. S. Improving the mechanism of interaction between 
the local self-government body and the public in solving economic issues of local importance

The article highlights the forms and tools of interaction between local self-government bodies and 
the public in solving economic issues of local importance. The meaning and signs of the concept 
of "interaction" were considered, and it was determined that it is closely related to the concept of 
"participation". The main forms of public participation used by the European Social Survey (ESS) 
are indicated. It was emphasized that in the conditions of qualitative changes in the model of public 
administration in Ukraine, interaction with the public and participation should become a factor in 
the successful implementation of economic functions by local self-government bodies. The main 
spheres of local self-government management with increasing participation of citizens are outlined. 
The forms of participation of the communities of Poltava region in the formation of their develop-
ment strategies (open meetings with residents, trainings of participants in public hearings, question-
naires, open discussion of the strategy, etc.) and participation in the budget process (publication of 
budget information, including each funding object) have been determined ; creation of conditions 
for visual monitoring of budget funds; participation of mass media in discussions and meetings on 
budget issues; public hearings; meetings of participants in the budget process; compilation of a 
list of public opinions of voters; creation of advisory committees). Particular attention is paid to the 
organizational support of public participation in solving economic issues of local importance by local 
self-government bodies of the Poltava region. The main conditions for the effective interaction of 
local self-government bodies and the public have been determined: intra-organizational regulation 
and normalization of cooperation between structural divisions of local self-government bodies in the 
process of ensuring public participation, actualization and optimization of the scope of functional 
duties of employees of divisions in matters of interaction with the public, regulation of procedures 
and planning the process of involving the public in the processes of formation and implementation of 
local policy, informing about its results.

Key words: economic functions of local government, interaction of local government and the 
public, participation, forms and tools of public participation, development strategy, budget process.


