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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВО-

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ У ТРАКТУВАННІ СУЧАСНИХ ОСНОВ 

СОЦІАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

 

Соціалізація передбачає процес засвоєння та активного відтворення 

людством соціальних практик, що забезпечує йому можливості для входження 

та діяльності у різних сферах життя суспільства. Окремі сфери 

життєдіяльності суспільства представляють особливу форму соціальної 

організації з різноманітними загальними та специфічними рисами, що 

визначає інституційну природу соціалізації. Суспільство загалом, з погляду 

функціонального підходу можна усвідомлювати, як систему саморегулюючих 

соціальних інститутів, що у функціональних відносинах пов'язані один з 

одним протягом якогось часу. 

Інституційні основи соціалізації є системою соціальних інститутів у 

сукупності відносин і зв'язків з-поміж них у конкретний життєвий період 

людини. Невідповідність очікуваного та реального розвитку інститутів у 

постсоціалістичних суспільствах, а також очевидних невдач у здійсненні 

курсу реформ як такої ще не існує [2]. Трансформаційний період у розвитку - 

це особлива історична підсистема, в якій виявляється своя структура, свій 

устрій, свої тенденції розвитку та свої методи регулювання. 

Серед основних ознак та властивостей сучасних соціальних інститутів, 

об'єктів, що у фокусі перетворюючої діяльності, виділяються різні аспекти, 

соціальний об'єкт, що розвивається, не тотожний собі, ставить під сумнів саму 

можливість створення нових інститутів. Натомість постає питання про межі 

інституційної трансформації, а унікальність спіралі розвитку кожного об'єкта 

приносить додаткову невизначеність у загальну структуру його соціальних 

зв'язків. Зв'язок станів і подій опосередковується процесом переходу, у якому 

немає жорстких закономірностей, ситуація не передетермінована, що 

виключає можливість логічного виведення наступних станів з попередніх. 

Існують такі види залежності між старими та новими інститутами: 

глибокий зв'язок, сильна залежність нових інститутів від старих; менш сильна 

залежність, що залишає місце виникнення абсолютно нових інститутів; 

відсутність явного зв'язку між новими та старими інститутами [1]. Існування 
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соціальних інститутів у часі – це виникнення, зникнення, зміни, у певні 

періоди можуть руйнувати органічну єдність різних сфер життєдіяльності 

суспільства. Спонтанно розвиваючись, інститути складаються в динамічну 

систему, в якій є місце гармонії та конфліктів, інтеграції та дезінтеграції. 

Явище, що полягає у протиріччі між темпами економічного розвитку та 

стагнацією показників розвитку у соціальній сфері різних суспільств отримало 

назву деформаційного розвитку. В умовах деформованого розвитку основна 

проблема полягає в дисгармонії різних сторін суспільного розвитку – 

переважно економічної та соціальної. Ознаками дисгармонії є бідність та 

безробіття, низькі показники здоров'я, наркоманія та алкоголізм, агресія та 

злочинність, депревація, незадовільні житлові умови та розпад сімейних 

відносин. У соціально-регіональному аспекті деформаційний розвиток має 

наслідком деградацію малих міст та сільської місцевості. 

Інституційними спотвореннями є такі інституційні форми, які 

відповідають функціональної природі інститутів і деструктивно впливають на 

інституційну систему загалом [4]. Виразом спотворень є серйозні та 

довгострокові зміни: або набуття іншої, невластивої інституту функції, або 

прийняття чужих інституту форм. Оскільки нові інститути виникають із 

наявного інституційного середовища, джерело спотворень лежить у 

накладенні нових уявлень на старі інститути та традиції.  

Варто зазначити, що є деякі обмеження для висновків щодо 

функціонування соціальних інститутів, чіткої прив'язки емпіричних даних 

досліджень до результатів функціонування окремо взятого соціального 

інституту. Як обмеження може бути представлена проблема досягнення 

однорідності у процесі соціалізації, у суспільстві людина оточений різними 

автономними комплексами правил і субкультур. Інститут, норми якого індивід 

повинен інтерналізувати, і який своєю чергою повинен інтегрувати індивіда у 

своє нормативне співтовариство, перестав бути соціуму органічно вродженою 

частиною. 

При всій дискусійності питання про позитивну спрямованість процесу 

соціалізації та можливості існування негативної спрямованості механізмів 

соціалізації, що домінують у конкретний історичний момент життя 

суспільства форми та норми соціалізації можуть під впливом трансформацій, 

що виникають з огляду на вторгнення інноваційних процесів у традиційні 

механізми, соціально дезадаптувати та ціннісно дезорієнтувати. Фактори та 

компоненти процесу соціалізації не можна вважати в принципі завершеними, 

тому у кожній новій фазі життя суб'єкту соціалізації необхідна зміна установок 

та засвоєння нових навичок для дії. А також тому, що саме суспільство, 

залежно від власних змін, може різко змінювати форми діяльності, що 

сприймаються і схвалюються [3]. При дослідженні інституційних засад 

соціалізації, які розуміються як система взаємодіючих соціальних інститутів, 

дуже важливим є уточнення варіанта розгляду системи. 

Соціальний інститут, під яким розуміється форма існування соціальної 

спільності, сукупність норм, установ та функцій якого, дає підстави виділення 

відповідного простору. Це цільовий функціональний геометричний простір, 
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локального співтовариства, громадських об'єднань, яке утворюється їх 

функціями. Поруч із поняттям системи до базисних понять системного аналізу 

належить поняття структури, спочатку в теоретичному та прикладному 

системному аналізі поняття структури виникає як результат операції 

структуризації системи. 

Розуміння взаємодії елементів системи у просторі та часі, виділення 

конкретної системи з навколишнього світу полягає у існуванні такого ракурсу 

розгляду, що дозволяє побачити явну загальну якість об'єднання частин – це 

соціальний простір. Соціальний простір розбиває умовні кордони, у яких 

виникають, розвиваються і виявляють себе різні форми взаємодії особистості 

та окремих спільностей, сукупність яких дозволяє отримати бажаний 

результат. Досягнення конкретного результату діяльності у межах соціального 

простору можливе за умови цілеспрямованого впорядкування, координації 

інтересів, потреб, відносин; наявність необхідного для цього правового, 

економічного, соціального, організаційного, духовного, матеріально-

технічного забезпечення у необхідному обсязі, стані, тривалості, 

взаємозв'язку; певної міри активності та динамічності суб'єктів соціального 

простору. 

Еволюція цінностей освіти, ставлення щодо нього як до цінності, 

переважно, обумовлена розвитком потреби суспільства загалом. Суспільні 

потреби не можна виміряти як безпосередньо відчутне і спостережуване. Вони 

не належать ізольовано ні окремій особистості, ні соціальним спільностям, ні 

будь-якій сфері соціального життя чи соціальному інституту. Суспільні 

потреби полягають в самоорганізації, збереженні та розвитку себе як 

соціальної системи. Суспільні потреби набувають різних форм, залежно від 

рівня розвитку суспільства та культури, що досить яскраво виявилося в умовах 

трансформації суспільства. 

Соціальна мережа, на відміну ієрархії, є сукупністю горизонтальних 

зв'язків між індивідами, підтримуваних неформалізованим способом, 

принциповою особливістю соціальної мережі і те, що вона горизонтальна, 

тобто. не передбачає підпорядкування. У суспільствах перехідного типу 

складаються усередині соціальної мережі правила взаємодії нерідко грають 

автономну роль стосовно формальним інститутам, фактично заміщаючи їх. 

Члени соціальної мережі починають керуватися виключно утвердженими 

нормами поведінки, свідомо порушуючи чи ігноруючи формальні 

встановлення. 

Негативні та позитивні процеси, що відбуваються в ньому, необхідно 

враховувати при вибудовуванні функціональної взаємодії соціальних 

інститутів так, щоб накладання нормативно-ціннісного механізму на 

специфіку локальної спільноти продукувало необхідні характеристики 

соціального простору. Взаємодії особистості та її соціального оточення 

стимулюються, за уявленням соціальної педагогіки, створенням умов 

самореалізації у різних видах культурної діяльності та організації спільної 

участі громадських об'єднань у різних акціях і заходах за місцем проживання. 

Соціалізована діяльність громадських організацій може успішно 
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здійснюватися у взаємодії з різними соціальними інститутами, у цьому кожна 

сторона є носієм власних ідей, методичних прийомів, форм соціальної 

взаємодії, соціальних практик. 

Функціональні взаємодії соціальних інститутів їх інтеграція 

забезпечуються з допомогою нормативно-ціннісних механізмів, здатних 

сформувати соціальний простір, надати процесу взаємодії упорядковані 

форми, суспільно значимі стандарти та орієнтири. Надскладні та великі 

системи, якою є інституційні основи соціалізації, можуть бути описані різними 

способами: виходячи з їхньої суті; залежно від цільових та основних функцій 

соціальних інститутів; від обраних засобів реалізації цілей; основна технологія 

досягнення цілей оптимізації взаємодії інститутів, а також структурного опису 

відповідної системи. 

Локальна спільнота завжди має свої сприйняті чи успадковані базові 

ідеї, які визначають суспільну мораль, сприяють чи перекривають можливості 

взаємодії представників різних соціальних верств суспільства на основі 

інтересу, самоорганізації громадян, активізації масоподібних регуляторів 

поведінки. Усвідомлення загальних проблем, наявних стереотипів поведінки 

стає основою самоідентифікації людини з конкретною спільнотою. На рівні 

локального співтовариства є потенційні можливості використання даного 

соціального інституту як елемент структури інституційних основ соціалізації, 

а додатковим імпульсом розвитку соціальної активності членів локального 

співтовариства може бути різноманітність напрямів та організаційних форм 

роботи, що пропонуються громадськими об'єднаннями. В організаційній 

роботі на рівні локального співтовариства має бути використана специфіка 

внутрішніх взаємозв'язків – соціальна мережа. 

Вибір точкового методу управління, що дозволяє вносити зміни у цілій 

системі локальними діями обумовлений положенням, що з зовнішніх впливах 

будь-яка система прагне перейти у стан максимально можливої рівноваги за 

умов. Збалансованість, у даному конкретному випадку, розглядається як певне 

співвідношення набору функцій та виконання своєї ролі кожного з 

представлених інститутів суспільства, щоб досягти певних характеристик 

цілої системи. Подібне зауваження досить важливо для конструювання 

процесу, що саморозвивається, в якому задіяні закони оптимального 

управління. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Державна інформаційна політика визначається як сукупність основних 

напрямів і способів діяльності держави з одержання, використання, 

поширення та зберігання інформації (згідно із Законом України «Про 

інформацію»). У «Концепції національної інформаційної політики України» 

під національною інформаційною політикою розглядається «стратегія, 

напрями і завдання держави у сфері збирання, зберігання, використання та 

поширення інформації та інформаційних ресурсів у суспільстві». 

На сучасному етапі інформаційна політика держав реалізується на 

чотирьох основних напрямах: 

- розвиток національного інформаційного простору (питання, пов’язані 

з діяльністю засобів масової інформації та комунікації, інформаційних 

агентств, телекомунікацій, бібліотек, архівів тощо); 

- розвиток інформаційного суспільства (вироблення та використання 

новітніх ІКТ та упровадження заснованих на них формах діяльності – Е-уряд, 

Е-банкінг, електронний документообіг тощо); 

- розвиток офіційної комунікації (процеси інформування громадськості, 

формування позитивного іміджу держави тощо); 

- забезпечення інформаційної безпеки держави (захист інформаційного 

суверенітету, забезпечення інформаційних прав та свобод громадян, 

визначення режимів функціонування інформації тощо). 

Головними напрямами і способами здійснення державної інформаційної 

політики згідно із Законом України «Про інформацію» є:  

- забезпечення доступу громадянам до інформації; 

- створення національних систем і мереж інформації; 

- зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, 

правових і наукових основ інформаційної діяльності; 

- забезпечення ефективного використання інформації; 

- сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню 

національних інформаційних ресурсів; 

- створення загальної системи охорони інформації; 

- сприяння міжнародній співпраці в галузі інформації і гарантування 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_72_82.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_72_82.pdf
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інформаційного суверенітету України [1]. 

При визначенні основних напрямів державної інформаційної політики 

слід ураховувати сучасні умови суспільного розвитку, а саме: формування 

інформаційного суспільства, яке уможливлює поширення процесів 

глобалізації, усуває комунікаційні бар’єри на різних рівнях – міждержавному 

і на рівні окремих громадян. З огляду на це, серед головних напрямів 

здійснення сучасної державної інформаційної політики Г.Почепцов 

виокремлює такі: 

- забезпечення свободи слова; 

- сприяння вільному доступу до суспільно значущої інформації;  

- збереження суспільної моралі, захист честі й гідності особистості;  

- сприяння конкуренції у сфері засобів масової інформації;  

- залучення інвестицій у розвиток ІКТ та їх пільгове оподаткування;  

- сприяння відкритості та прозорості органів державної влади й 

місцевого самоврядування;  

- захист самобутності української культури й мови;  

- переведення культурної спадщини держави в цифровий формат;  

- захист інтересів найбільш уразливих категорій громадян в 

інформаційній сфері; 

- боротьба з неналежним використанням сучасних інформаційних 

технологій; 

- гарантування інформаційної безпеки;  

- захист персональних даних;  

- охорона недоторканності приватного життя [2].  

Усе це є складовими державної інформаційної політики, яка покликана 

забезпечувати громадянську єдність на основі широкої участі громадян в 

управлінні державними справами на засадах демократичних цінностей та бути 

стратегією розвитку, спрямованою на гармонізацію культурно-духовного, 

інтелектуального та соціального потенціалу людини й суспільства. Така 

політика має орієнтуватися на бачення спільного майбутнього, що є однаково 

прийнятним для жителів усіх регіонів України, та сприяти утвердженню 

громадянських прав і свобод.  

Будь-який соціум, кардинально відмінний від його історичних 

попередників, передусім характеризується новою якістю людського життя, що 

породжує «нову людину» та якісно нову соціальну структуру. 

В інформаційному суспільстві ця нова якість полягає у забезпеченні 

кожної особи будь-якими знаннями, що зумовлює радикальні зміни в усій 

системі суспільних відносин (політичних, правових, духовних та ін.) Тобто 

основна ідея інформаційного суспільства у соціогуманітарному вимірі полягає 

у досягненні нової фази розвитку – «суспільства знань» і забезпечення для всіх 

рівного доступу до них.  

Інформаційне суспільство з його модернізаційним потенціалом все ще 

може стати для України тим елементом, що дозволить їй нарешті подолати 

тенденцію «наздоганяючого» у світовому розподілі як продуктів виробництва, 

так і людських ресурсів, чим і забезпечить країні гідне місце серед держав-
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лідерів. 

Водночас неможливо заперечувати інтенсивну інформатизацію 

більшості сфер людського життя та діяльності в Україні, що є запорукою того, 

що ці новітні технології невдовзі перетворяться у визначальні чинники 

соціально-економічного та інтелектуально-духовного розвитку українського 

соціуму [3]. 

У розвинених країнах величезний потенціал соціокультурного 

складника процесів інформаційної «технологізації» вже давно усвідомлений 

не тільки на науково-експертному, але й на політичному рівні. У сучасному 

розумінні, «інформаційне суспільство» – це, насамперед, гуманітарна 

категорія, що описує якісні суспільні трансформації, зміщення акцентів з 

виробничої на невиробничу сферу, зміну характеру інформаційних потоків, 

групових та індивідуальних ідентичностей. Розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій як таких, безумовно, теж приділяється належна 

увага, однак акцент державної політики інформаційно розвинених країн уже 

тривалий час робиться саме на виробленні доктринальних підходів, які 

дозволили б відстежувати і, за можливості, контролювати спричинені ІТ 

суспільні зміни. 

Вітчизняна практика розбудови інформаційного суспільства все ще 

залишається багато в чому фрагментарною, ситуативною та занадто 

технократичною, що призводить до зменшення на практичному рівні 

імплементації гуманітарного складника даного процесу. 

В інформаційному суспільстві новий імпульс і нові якості отримує вся 

система масової комунікації, а особливо та частина соціальної інформації, яка 

входить до її складу та охоплює світоглядну, духовну, естетичну, 

публіцистичну, побутову інформацію тощо. Безумовно ж, базовим у розумінні 

масової комунікації є інформаційний простір, в якому вона реалізується, живе 

та розвивається. Під поняттям «національний інформаційний простір» 

розуміють «середовище на території держави, де на онові наявної 

інформаційної інфраструктури здійснюється формування, збір, зберігання та 

розповсюдження інформації (як національного так і закордонного 

походження), а також інформаційна взаємодія організацій та громадян і 

задоволення їхніх інформаційних потреб відповідно до чинного національного 

законодавства». 

Загалом же поняття державного інформаційного простору не 

обмежується самою тільки територією країни. До складу цього поняття 

входять його суб’єкти, все матеріально-технічне середовище, вся 

інтелектуально-інформаційна власність цих суб’єктів. Це досить великий і 

складний комплекс [2]. 

Суб’єктами національного інформаційного простору, є передусім 

юридичні особи. Це:  

- державні та недержавні інформаційні агентства; 

- органи державної влади, інші державні і недержавні установи 

(організації) через створені ними у встановленому порядку інформаційні 

служби; 
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- державні та недержавні установи, служби і центри збирання, 

зберігання, дослідження та поширення статистичної, соціологічної, 

економічної, іншої суспільно значущої інформації; 

- спеціальні галузеві та міжгалузеві (проблемні, банково-інформаційні, 

довідкові тощо) установи і центри (бюро) наукової та науково-технічної 

інформації;  

- державні та недержавні аудіовізуальні і друковані засоби масової 

інформації, структури, які їх об'єднують (компанії, корпорації, асоціації, 

спілки тощо); 

- видавництва всіх типів, різних форм власності; 

- професійні творчі об'єднання громадян у галузях науки, літератури і 

мистецтва, винахідницької та раціоналізаторської діяльності, збереження й 

охорони історико-культурної спадщини, інформаційного обслуговування 

(творчі спілки, товариства, асоціації тощо);  

- виставкові організації та центри; 

- бібліотечні, музейні, клубні та інші культурно-просвітницькі установи, 

які використовуються в інформаційній діяльності;  

- поліграфічні підприємства;  

- підприємства зв'язку та іншого матеріально-технічного забезпечення 

життєздатності національного інформаційного простору, збирання, 

дослідження та поширення інформації; 

- торговельні та інші установи з розповсюдження матеріальних носіїв 

інформації (книжкової продукції і преси, компакт-дисків, відео- та аудіокасет); 

- зарубіжні і міжнародні організації, представництва, спільні 

підприємства, належним чином зареєстровані (акредитовані) в Україні;  

- органи захисту державних таємниць, національного інформаційного 

простору та охорони інформації;  

- філії (представництва) суб'єктів національного інформаційного 

простору України за кордоном;  

- інші, причетні до збирання, зберігання, дослідження і поширення 

інформації, державні та недержавні формування, створені і зареєстровані в 

Україні відповідно до чинного законодавства [1]. 

Суб'єктами національного інформаційного простору визнаються також 

фізичні особи – громадяни України та інших країн, які здійснюють відповідно 

до законодавства України професійну творчу діяльність у галузі інформації 

індивідуально. 

Державна політика в інформаційній сфері є основою функціонування 

інформації – реалізації права на пошук, отримання, передачу та використання 

інформації, зафіксованих у Загальній декларації прав людини та у Конституції 

України. Водночас інформаційна галузь належить до стратегічних інтересів 

будь-якої країни і тому потребує особливої уваги. Від рівня керованості 

національним інформаційним простором залежить стан політичної, 

економічної, оборонної та інших складових безпеки країни. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ В ГАЛУЗІ 
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ЕТАПІ В УКРАЇНІ 

 

          Найближчим часом вирішальний вплив на економічні процеси 

надаватимуть комп'ютерні інформаційні технології, що створюють новий 

простір для бізнесу. Автоматизація, всеосяжне програмне забезпечення, 

глобальні інформаційні мережі кардинально змінюють усі ланки ланцюга від 

виробництва до споживання. У виробників з'являються можливості значно 

знизити витрати, вони набувають нових ефективних важелів управління, 

споживачі набувають необмеженого доступу до інформації, що сприяє 

реалізації їхніх інтересів. Широкомасштабне поширення комп'ютерної техніки 

зумовлено зростанням її швидкого розповсюдження   та одночасним 

зниженням цін. Цьому також сприяло вдосконалення програмного 

забезпечення: при ускладненні його внутрішньої структури, що розширювало 

коло завдань, його інтерфейс став більш зрозумілим і доступним для 

споживачів.  

        Фінансування розробок обчислювальної техніки у такому темпі має бути 

значним, ось чому виробники мало не щомісяця знижують ціни на продукцію, 

що випускається, прагнучи збільшити оборот капіталу. Ще зовсім недавно 

неможливо було уявити в цій якості інформацію, зокрема через те, що збір, 

передача та обробка даних для отримання корисних властивостей були 

утруднені. Як наслідок, інформація стає важливою складовою виробничого 

процесу і тіснить у ньому традиційні компоненти – природні ресурси, працю 

та капітал. Виникли нові галузі виробництва, саме існування яких ґрунтується 

на комп'ютерній обробці інформації, ефективна економічна діяльність нині 

ґрунтується на перетворенні інформації, що є цілеспрямованим обміном 

упорядкованими даними з іншими структурами та людьми.  

        Спрощено про останню можна сказати як про сукупність впливів людини 
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на деякі ресурси із задоволення своїх потреб, у процесі чого багаторазово 

відбувається перетворення інформації [2]. Сучасне матеріальне виробництво 

базується на індустріальних технологіях, які дедалі більше вимагають 

розширеного обміну інформацією, тобто. залежать від ступеня досконалості 

процесів обробки даних. У цілому нині взаємодія суб'єктів виробництва має 

виключно інформаційну сутність, причому за рідкісним винятком економічна 

діяльність не приймає ідеологічного примусу чи фізичного впливу.  

Отже, економічні процеси є результатом перетворення інформації, на 

них дуже сильно впливають умови створення, обробки та передачі даних. 

Реальність, що оточує нас, у ході все більш активних дій з перетворення 

інформації перетворюється на інформаційне середовище, часто називане 

кіберпростором, або інфосферою. Сукупність засобів обчислювальної техніки 

та високошвидкісних комунікаційних каналів дає можливість інфосфері не 

лише накопичувати та поширювати інформацію, а й впливати на світову 

економіку. Остання поступово починає функціонувати за умов об'єднаного 

ринку, коли всі наявні товари віртуально зосереджені на одному місці. 

Географічні, етнічні, політичні та інші кордони дедалі менше перешкоджають 

обміну економічною інформацією, що набуває глобального характеру. 

          Перетворення інформації стає вирішальною складовою як виробництва, 

так і споживання, її можна розглядати як єдину субстанцію, що об'єднує 

предмети, засоби та продукти праці. Виробники прагнуть заздалегідь 

досліджувати кон'юнктуру ринку, готові заплатити великі гроші за 

інформацію про продукцію конкурентів, витрачають значні кошти на рекламу 

тощо. Але на відміну від матеріальних благ, на ринку яких присутня не тільки 

готова продукція, а й напівфабрикати, інформаційні ресурси набувають 

вартість найчастіше лише у готовому вигляді. Якщо у традиційному 

виробництві його обсяги пропорційні капітальним витратам, то індустрія 

інформаційного суспільства не підпорядковується цьому класичному 

постулату економічної теорії.  

         Корисність інформаційного продукту завжди відносна, оскільки 

визначається його цінністю конкретного користувача, однак не завжди 

можливо заздалегідь передбачити навіть сферу застосування деяких інновацій. 

Сучасний рівень ІТ дозволяє реально використовувати лише частину 

накопичених знань, але, здається, стрімкий прогрес не дасть їм довго лежати 

мертвим вантажем. При цьому важливими є географічне розташування 

об'єкта, наявність природної сировини, близькість енергетичних та людських 

ресурсів, транспортних шляхів та багато іншого, у тому числі можливість 

монопольного використання.  

Цінність інформаційних ресурсів заснована на тимчасової сутності, 

тобто, як правило, найбільшої величини вона досягає в момент виникнення і 

значно зменшується у зв'язку з тиражуванням [3]. Саме тимчасова їх сутність 

є основою біржових спекуляцій, інвестиційної привабливості наукових 

розробок. Було б вважати помилкою, що створення інформаційного продукту 

має глибокі відхилення від традиційного матеріального виробництва. Ніяка 

продукція не виникає в закінченій формі, тому інформація, що закликає 
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виробляти той самий комп'ютер, набагато дорожча за його самого. Отже, у 

цьому плані запис інформації на диски з подальшим продажем нічим не 

відрізняється від виробництва та реалізації комп'ютерів. 

Можливості сучасної промисловості такі, що виробництво обходиться 

дуже дешево. при цьому все більше зусиль витрачається на генерацію нових 

ідей, пошук та обробку інформації, яка багато в чому визначає цінність товару 

для споживача. Дійсно, готові матеріальні продукти з необхідними 

споживчими якостями можуть бути виготовлені в будь-яких обсягах. У 

сучасній економіці вирішальним чинником посиленої реалізації стає логотип, 

що є результатом інформаційних процесів, він несе інформаційний образ 

товару незалежно від способу формування такого образу. Тому сьогодні саме 

логотип визначає ціну товару, відводячи допоміжну роль витрат на 

виробництво. Як наслідок, значна частина ціни визначається вже не в 

заводських цехах, а в службі маркетингу та реклами. 

         Відсутність прибутку штовхала на порушення технології, використання 

дешевої некваліфікованої праці, це зумовило масовий випуск неякісної 

продукції. Лише небагато фірм, свідомо працюючи на межі банкрутства, 

поєднували підтримку якості належно з інвестиціями у рекламу.  

Інформаційна складова впливає як на структуру капіталу, а й змінює 

виробничі і ринкові параметри продукції, проте сучасні концепції завжди 

визнають в ній роль вирішального ресурсу. Світовий ринок стає все більш 

відкритим та дає можливість будь-якій країні придбати як сучасну техніку, так 

і технології її виробництва [1]. Однак будь-яка техніка схильна до швидкого 

морального старіння, уникнути його можна лише експлуатуючи 

інформаційний капітал. Економічна перевага розвинених країн багато в чому 

обумовлена наявністю фахівців високої кваліфікації, котрі не тільки володіють 

певним рівнем знань, а й їх удосконалюють. 

         У виробництво впровадився безпаперовий оборот документації, 

успішному маркетингу сприяє комп'ютерне моделювання, вартість 

оформлення біржової чи фінансової операції зменшилася з кількох доларів в 

офісі до кількох центів в електронній системі. Звичайно, остання поки що не 

здатна зробити висновок про правильність підготовленого документа, 

раціонально обрати торгових партнерів чи вигідно перепродати пакет акцій. 

Прийняття рішень було і залишається прерогативою керівників, більшість з 

яких навіть найдосконаліша інформаційна система є джерелом проміжних 

даних не може замінити. Все пояснюється тим, що більшість даних у 

корпоративних інформаційних системах, заснованих на порядку обліку, 

стосується активів і витрат на підприємстві.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

   

В Україні публічне адміністрування переживає складну трансформацію, 

що визначається Законом про адміністративну реформу. Необхідність 

реформування та нагальність якісних змін викликані низкою проблем, які, 

передусім, стосуються створення науково-методологічного підґрунтя 

публічного адміністрування, усвідомлення його провідної ролі у процесі 

здійснення регіонального управління та місцевого самоврядування, створення 

передумов для ефективності реалізації публічного адміністрування, 

визначення  рівня владних повноважень на місцях, формування місцевих 

бюджетів та їх цільового розподілу, формування та розподілу синтезованого 

(людського, інтелектуального й соціального) капіталу .  

Публічне адміністрування трактується у широкому та вузькому сенсі. У 

вузькому значенні публічне адміністрування тісно пов’язане із виконавчою 

гілкою влади й розглядається як професійна діяльність державних службовців 

та осіб, що працюють у соціальній сфері, у неурядових організаціях, в 

установах та організаціях, що мають бюджетне фінансування й існують на 

спонсорські кошти з метою забезпечення життєдіяльності країні на рівні 

державного, регіонального та місцевого управління й здійснюють вивчення, 

розробку і впровадження публічної політики. Публічне адміністрування у 

широкому сенсі пов’язане з функціонуванням усіх гілок влади: законодавчої, 

виконавчої та судової. 

Уперше поняття «публічне адміністрування» і «публічне управління» в 

1887 р. увів 28-й президент США Вудро Вільсон, який зазначав, що наука 

адміністрування полягає у дослідженні діяльності, що про водить уряд, при 

цьому йде пошук засобів, завдяки яким ця діяльність буде ефективною, з 

мінімальними фінансовими та енергетичними витратами та впорядкує 

організацію управління [1, с. 204].  

В «Енциклопедичному словнику з державного управління» публічне 

адміністрування визначене як теорія та практика державного управління, яка 

характеризується реалізацією адміністративних процедур шляхом публічної 

діяльності, застосування інструментів демократичного врядування, 

https://www.unian.ua/science/pidsumki-karantinu-it-fahivci-rozpovili-proosnovni-pravila-kiberbezpeki-do-yakih-privchila-pandemiya-novini-11064098.html
https://www.unian.ua/science/pidsumki-karantinu-it-fahivci-rozpovili-proosnovni-pravila-kiberbezpeki-do-yakih-privchila-pandemiya-novini-11064098.html
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упорядкування суспільної діяльності та надання адміністративних послуг як 

засобу реалізації прав та свобод громадян, а також зазначено, що в Україні 

воно набуло офіційного визнання як освітня спеціальність [2, с. 605].  

Визначення термінів «адміністрування» та «публічне адміністрування» 

наведені в таблиці.  

З аналізу різноманітних підходів до поняття «публічне адміністрування» 

можна зробити висновок, що в державному управлінні «адміністрування» є 

організаційно-розпорядчим методом. На думку Л. Волчкової та В. Мініної [3]., 

адміністрування – це впорядкована діяльність органів державної влади й 

управління, яка формує основу для стабільних відносин і взаємодії суб’єктів 

влади, управління, господарського та суспільного життя, а державний 

менеджмент полягає у використанні підприємницьких та інноваційних видів 

управлінської діяльності (що на думку авторів, впливає на ефективність 

діяльності органів публічної влади). 

 

№ Джерело Визначення 
1 Енциклопедія 

державного управління 

є різновидом управлінської діяльності 

інституцій публічної влади, завдяки якій держава 

та громадянське суспільство забезпечують 

самокерованість усієї суспільної системи та її 

розвиток у певному, визначеному напрямку. 

2 Оксфордський 

словник 

1) контроль або управління чимось 

(наприклад, системою, організацією або 

бізнесом); 2) група людей, які організовують або 

контролюють щось; 3) часто в американському 

тлумаченні - уряд країни, особливо США 

3 Т. Кондратюк підсистема соціальної системи, складник 

суспільства, чиє функціонування та розвиток 

перебувають під потужним впливом з боку всіх 

інших сфер суспільної життєдіяльності. 

4 Т. Семенчук публічне адміністрування - це метод 

управління, який з одного боку забезпечує 

надання суспільству послуг щодо законодавства, 

з іншого — реалізацію обраного типу політики, 

яку втілюють державні службовці, яким було 

делеговано повноваження під час волевиявлення 

народу на виборах, як у межах країни, так і 

закордоном, у всіх напрямах її прояву 

5 К. Колесникова складова публічного управління 

(врядування), метою якого постає розвиток 

держави на засадах демократії з використанням 

ефективних новітніх методів і технологій 

управління та направлених на забезпечення 

громадян на рівні світових стандартів 

6 М. Міненко є формою реалізації публічного 

управління, яке здійснюють представницькі 

органи демократичного врядування через свої 

виконавчі структури. 

7 В. Вільсон є детальним і систематичним виконанням 
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суспільних законів. Кожне приватне 

застосування загального є закону є актом 

адміністрування . Широкі плани урядових дій не 

є адміністративними; детальне виконання цих 

планів є адмініструванням. 

 

Сьогодні в Україні відбуваються глибокі соціальні та економічні зміни, 

обумовлені поверненням країни в русло загальних процесів світового 

розвитку та визначення людини найвищою цінністю. Відповідно до Указу 

Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» 

нагальним є «... приведення державних та урядових інституцій у відповідність 

з новою політичною системою та європейськими стандартами публічного 

адміністрування» [4]. 

 Публічне адміністрування – «це цілеспрямована взаємодія публічних 

адміністрацій з юридичними і фізичними особами з приводу забезпечення 

реалізації законів та виконання основних функцій: орієнтованого планування, 

яке визначає бажані напрями розвитку, створення правових, економічних та 

інших умов для реалізації інтересів учасників взаємодії, розподілу праці, 

кооперування та координування діяльності, а також моніторинг результатів» 

[5, c. 77 – 78]. 

Унаслідок розгляду основних теоретичних підходів слід зауважити, що 

в межах кожного з них особливим чином формується сфера 

міждисциплінарного співробітництва та зростає значення публічного 

адміністрування, покликаного забезпечити соціальний добробут і підвищити 

ефективність публічного управління. Удосконалення системи публічного 

адміністрування забезпечить утвердження України як розвиненої, правової, 

цивілізованої, конкурентоспроможної європейської держави з високим рівнем 

життя, соціальних стандартів та демократії. 
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РЕПУТАЦІЯ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ   

 

Україна переживає складний, нелінійний період суспільної 

трансформації, що супроводжується як солідаризацією суспільства так і 

конфліктами і кризами, які посилила повномасштабна агресія з боку 

російської федерації. Окреслені умови впливають на «соціальне самопочуття» 

населення України, що викристалізовує значущість особистості керівника 

органів публічної влади та його репутації. 

У довідковій літературі поняття 

керівник/ керівниця; очільник/очільниця; менеджер визначається як  

найманий працівник, суб'єкт управління, зайнятий професійною 

організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, 

установи, наділений суб'єктом власності визначеними необхідними 

повноваженнями для прийняття рішень та несе всю повноту відповідальності 

за результати роботи очолюваного ним колективу [1]. Керівником органу 

публічної влади є професіонал, який виконує функції управління, реалізацію 

яких втілює в ухваленні конкретного управлінського рішення та несе 

відповідальність за результати діяльності підпорядкованого йому колективу, 

міра якої залежить від рівня публічної організації чи її структурного 

підрозділу. Члени колективу, підпорядкованого керівникові, тією чи іншою 

мірою приймають участь у процесі розробки та реалізації управлінського 

рішення, при цьому його ухвалення залишається тільки за керівником [2]. 

Право бути публічним керівником мають громадяни України, яким 

виповнилося 18 років та досвідом, незалежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, які вільно володіють 

державною мовою. Керівник повинен бути обізнаним не лише у питаннях 

державної політики і завданнях органу публічної влади, яким він управляє, а 

й бути гарним менеджером. Верех С. наголошує, що керівник повинен бути 

високоморальною людиною, мати широкий світогляд, духовне багатство та 

знаходити правильне управлінське рішення в будь-яких професійних та 

життєвих ситуаціях [3].  

В окресленому контексті значущою постає  репутація керівника, що 

формується і існує в просторі суспільного дискурсу як соціальне уявлення, 

визначаючи суспільні переваги. Репутація це або суб’єктивне або колективне 
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оцінювання, якому притаманні специфічні характеристики. Існує поняття 

«ділова репутація» –  це сукупність якостей та оцінок будь-якого суб’єкта в 

діловому управлінні. Берницька Д. та Кравчук Н. вважають, що саме такий вид 

репутації може «розказати» наскільки та чи інша людина відповідає основним 

вимогам до керівництва органом публічної влади [4]. 

Отже, репутація є важливою характеристикою особистості керівника 

органу публічної влади, що пов'язана з уявленнями окремих соціальних груп 

про якості і поведінку її володаря. 

Важливим постає той факт, що саме на репутації ґрунтується довіра 

громадян до керівництва органу публічної влади та його представників. 

Наведене визначення співвідноситься з думкою Т. Новаченко, яка наголошує, 

що репутація і авторитет є суспільними явищами, що пов’язуються з таким 

поняттям як «довіра» [5,  c.127].  

Отже, коли людина яка вирішує ті чи інші питання, приймає ті чи інші 

закони, бере участь у вирішенні громадських питань має гарну репутацію ми 

зможемо їй довіритися. 

Як вище було зазначено, теперішній час характеризується змінами, які 

часто непербачувані. Відповідно керівництво органами публічної влади, що 

має стійку позитивну репутацію, може отримати уявлення  – бренд особистості 

як своєрідне повідомлення оточуючим чого очікувати.  

Тож, завдяки брендінгу, який є видимим для  зовнішнього світу, постає 

спроба керівника органу публічної влади впливати на оточуючих з метою 

досягнення вигоди чи винагороди як для себе так і для публічної установи.  

Таким чиномом брендінг – це усвідомлене просування репутації, яка в 

звичайних умовах, може виникати незалежно від намірів. Природне прагнення 

будь-якої особистості, зокрема й керівника органу публічної влади є бажання 

зберегти власну позитивну репутацію, що орієнтує на досягнення результату, 

забезпечуючи довірливий рівень суспільних взаємовідносин.  
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АВТОРИТЕТ КЕРІВНИКА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Продуктивність праці того чи іншого підрозділу, ефективність 

управлінського процесу, характер взаємовідносин між співробітниками, 

мікроклімат в колективі усе це залежить від багатьох чинників, серед яких 

важливим є керівник підрозділу. Керівник – це особа, яка наділена правом 

приймати рішення, виступає єдиноначальником у межах наданих йому 

повноважень. Діяльність сучасного керівника надзвичайно багатопланова. 

Вплив його на підлеглих має за мету насамперед забезпечити належну 

службову поведінку згідно із правилами цієї організації. 

Кожен керівник відрізняється своєю індивідуальністю, тобто наявними 

у нього діловими, моральними, соціальними та психологічними якостями. 

Однак усю різноманітність індивідуальних особливостей керівника можна 

звести до певних типів, користуючись такою класифікаційною ознакою, як 

відносини керівника з підлеглими. З цих позицій розрізняють три типи 

керівників: авторитарний, демократичний та ліберальний.  

Авторитарний тип керівника характеризується схильністю до 

одноособового керівництва у гіпертрофованих формах, надмірною 

централізацією влади, особистим вирішенням абсолютної більшості питань, 

свідомим обмеженням контактів з підлеглими.  

Керівник авторитарного типу (автократ) – догматичний, прагне 

підпорядкувати увесь колектив своїй волі, не сприймає заперечень і не 

прислуховується до думки інших, часто втручається в роботу підлеглих і 

жорстко контролює їхні дії, вимагає пунктуального виконання своїх вказівок. 

Наради проводить лише для дотримання формальності, оскільки рішення у 

нього підготовлені заздалегідь. Критики і своїх помилок не визнає, однак сам 

любить покритикувати. Дотримується думки, що адміністративні стягнення – 

найкращий засіб впливу на підлеглих з метою досягнення високих показників 

праці. Працює багато, змушуючи працювати й інших, зокрема і у позаурочний 

час. Може йти на передбачуваний ризик.  

Нікому не дозволяє “сісти собі на шию”, однак вимагає від підлеглих 

все, що вважає за потрібне, незважаючи на те, що його вимоги нерідко 

виходять за межі власне службових відносин і призводять до порушення 

трудового законодавства [1].  

Демократичний тип керівника, на відміну від автократа, прагне надати 

підлеглим самостійності, відповідно до їх кваліфікації і функцій, які вони 

виконують, залучає їх до таких видів діяльності, як визначення цілей, оцінка 

роботи, підготовка та прийняття рішень, створює необхідні для виконання 

роботи передумови і справедливо оцінює зусилля, з повагою ставиться до 

людей і турбується про них.  

Керівник демократичного типу особисто займається тільки 



23 

 

найскладнішими і найважливішими питаннями, надаючи право підлеглим 

вирішувати усі інші. Він радиться з ними і прислуховується до думки колег, 

не підкреслює своєї переваги і розумно реагує на критику, не уникає 

відповідальності ні за власні помилки, ні за помилки виконавців. Звичайно 

йому, як і кожній людині, притаманні побоювання за власний добробут. 

Однак, якщо цього вимагають інтереси справи, він сміливо йде на 

розрахований ризик. Максимально обґрунтовуючи рішення, що 

розробляються, він твердо втілює їх у життя.  

Керівник демократичного типу вважає своїм обов’язком постійно і 

ґрунтовно, з повною відвертістю інформувати підлеглих про стан справ і 

перспективи розвитку колективу. За такої системи спілкування набагато легше 

мобілізувати підлеглих на реалізацію поставлених перед ними завдань, 

виховувати в них почуття справжніх господарів.  

Отже, керівник-демократ орієнтується на можливості підлеглого, на 

його природне прагнення до самовираження свого інтелектуального і 

професійного потенціалу. Тим самим стимулюються сприйняття підлеглим 

цілей системи як своїх власних, його ініціативні дії в умовах самоуправління і 

самоконтролю. За такого підходу функціональна діяльність керівника вдало 

поєднується з його роботою щодо виховання працівників, між ними 

зміцнюється почуття довіри і поваги.  

Ліберальний тип керівника відзначається відсутністю масштабності у 

діяльності, безініціативністю і постійним очікуванням вказівок від вищого 

керівництва, небажанням приймати на себе відповідальність за рішення і їх 

наслідки. Керівник-ліберал мало втручається у справи підлеглих і не виявляє 

достатньої активності, виступає переважно в ролі посередника у 

взаємовідносинах з іншими колективами. Як правило, він дуже обмежений, 

можливо, через свою невпевненість у власній компетентності, а отже, і в 

становищі, яке він займає в службовій ієрархії. Такий керівник несподіваний 

у діях, легко зазнає впливу оточуючих, схильний пасувати перед обставинами 

і миритися з ними, може без серйозних підстав скасувати раніше прийняте 

рішення. 

 У взаємовідносинах з підлеглими керівник-ліберал ввічливий і 

добродушний, ставиться до них з повагою, намагається допомогти у вирішенні 

їхніх проблем. Готовий вислуховувати критику і міркування, але здебільшого 

виявляється нездатним реалізувати висловлені йому думки. Недостатньо 

вимогливий до підлеглих. Не бажаючи псувати з ними відносин, він часто 

уникає рішучих заходів. Здатний нехтувати своїми принципами, якщо їх 

дотримання загрожує його популярності в очах вищих начальників чи 

підлеглих.  

У намаганні набути чи зміцнити авторитет здатний надавати підлеглим 

різного роду пільги, виплачувати безпідставні премії, схильний зволікати та 

перестраховуватися, рідко користується своїм правом казати “ні”, легко роздає 

нездійсненні обіцянки. Коли наражається на відмову підлеглого виконати його 

вказівку, радше змінить завдання, аніж буде домагатися його виконання. У той 

самий час не допускає думки про те, що має право заперечувати наказові 
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вищого керівництва, навіть якщо такий наказ перевищує службові 

повноваження.  

Не може захищати власну думку та позицію у складних ситуаціях. 

Керівник-ліберал не виявляє організаторських здібностей, слабко контролює 

та регулює діяльність підлеглих.  

Особливе місце керівника у структурі управління створює йому 

особливий авторитет. У цьому випадку не йдеться про неформальний 

авторитет, який визначається особистими якостями керівника і який, 

безумовно, повинен мати керівник органу виконавчої влади. Йдеться про 

авторитет формальний, який породжується посадовим становищем керівника, 

його правовим статусом. Зміцненню такого авторитету сприяє і та обставина, 

що керівники органів виконавчої влади керують підлеглими переважно на 

принципах єдиноначальства. Необхідність єдиноначальства в органах 

виконавчої влади зумовлена специфікою їх організації та функціонування в 

органах внутрішніх справ, крім того, статутною дисципліною, наявністю зброї 

та спецзасобів. Керівник – офіційний лідер колективу органу виконавчої влади 

[2]. 

Досвід показує, що процес становлення авторитету — справа копітка і 

тривала. Проте цей процес можна прискорити, якщо знати, які саме риси 

керівника є визначальними у формуванні авторитету, які його вчинки 

викликають повагу в підлеглих, а які відштовхують. Авторитет — це стійке 

ставлення до іншої людини, яке виражається насамперед у почуттях довіри і 

поваги до неї. Саме цим ставлення до авторитету відрізняється від 

ситуативних переживань задоволеності іншою людиною. Серед компонентів 

авторитету особливо важливу роль відіграє довіра. Вона ґрунтується на 

переконаності у наявності в іншої особи певних заслуг, впевненості, що вона 

діє компетентно і правильно, не підведе в складній ситуації, виявить щирість і 

добру волю. 

Авторитет залежить від професійно-ділових, моральнокомунікативних та 

адміністративно-упорядницьких (стилю управління) особливостей. 

Професійна довіра людей до керівника зовсім не означає, що він повинен знати 

бухгалтерський облік краще, ніж бухгалтер. Навіть можна сказати, керівник, 

який вважає, що він знає більше за головних спеціалістів своєї фірми, 

підприємства, може завдати шкоди. Довіра має місце тоді, коли підлеглі 

знають, що керівник перш ніж прийняти рішення вибрав кращі з 

запропонованих спеціалістами. Професійна довіра формується і на основі 

якості виконання керівником своїх службових обов'язків та рівня розвитку в 

нього професійно важливих особливостей.  

Характеризуючи моральні риси особистості, ми визначаємо її ставлення до 

людей, до виконуваної роботи і до себе. Головними є такі, як скромність, 

працелюбність, старанність, добросовісність, охайність (у роботі з 

документами, у зовнішньому вигляді), справедливість, доброзичливість, 

привітність, ввічливість, повага до людей, чуйність, порядність. Остання 

передбачає іншу важливу моральну рису — чесність. Вважають, що настали 

часи, коли чесним бути просто неможливо. Англійський драматург У.Шекспір 
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стверджував: "Не буває часів настільки важких, щоб перестати бути чесним". 

А індійські філософи зауважували, що чесність — не стільки манера 

поведінки, скільки стан душі.  

Італійські психологи встановили, що в будь-якому колективі 25 % 

службовців абсолютно чесні, 25 % — потенційні злодії та зрадники, решта — 

середнє між тими й іншими.  

Більшість керівників добре розуміють значущість для формування 

авторитету сімейних стосунків. Хороший сім'янин завжди користується 

повагою серед колег, має позитивну репутацію. У діловому світі США є одне 

неписане правило. Дотримуються його досить суворо, а суть його така: якщо 

людина хоче зробити кар'єру і влаштуватися в успішну фірму чи відомий 

своїми традиціями банк, то слід насамперед пред’явити не диплом 

університету, а шлюбну угоду, та ще й із трирічним стажем. Анкетування, 

проведене газетою "Нью-Йорк таймс", показало, що жоден із 30 менеджерів 

великих фінансових та індустріальних організацій не взяв на роботу 

неодружених молодих американців. Один із директорів банку пояснив, що 

одружені працюють стабільніше, серйозніше, з великою відданістю фірмі, 

почуттям обов'язку до виконуваних справ. Ділова віддача, винахідливість і 

чесність у роботі одружених менеджерів вищі, ніж у неодружених.  

Керівник також повинен побачити в кожному працівникові найбільшу 

цінність — його неповторну особистість — і той досягне найкращих 

результатів у своїй діяльності. І головне — зробить це з радістю, не лише тому, 

що гідно оцінили його значущість і велику цінність, а й тому, що саме в 

діяльності, у подоланні вершин ця особистість і реалізується.  

Досить рідко зустрічається сьогодні така моральна риса особистості, як 

скромність. Уміння робити багато доброго й корисного для людей, колективу, 

країни і при цьому не вихвалятися, не підкреслювати значущості власної 

особистості — саме таку поведінку передбачає ця особливість. Деякі люди 

відкидають скромність як непотрібну професіональному менеджерові рису, 

ототожнюючи її із сором'язливістю. Сором'язливість - це страх перед 

публічними виступами, мовні ускладнення, ніяковіння, проблема 

встановлення комунікативних зв'язків та ін. Справді, сором'язливість 

породжує цілу низку проблем в управлінській діяльності менеджера:  

 труднощі в контактуванні з незнайомими людьми, знаходженні нових 

партнерів, друзів, налагодженні нових відносин;  

 негативні емоційні стани, такі як тривожність, депресія, самотність;  

 відсутність наполегливості у відстоюванні своїх думок, невміння 

переконати співрозмовників у правильності своєї позиції;  

 зайва стриманість ускладнює іншим людям процес оцінки істинних рис і 

здібностей сором'язливої людини;  

 невміння подати себе спонукає оточуючих людей вважати сором'язливу 

людину недоброзичливою, високомірною, не зацікавленою у спілкуванні.  

Ніщо так не відштовхує людей від керівника і не руйнує його авторитет, як 

грубість. Грубий до підлеглих керівник добре знає, що вони не можуть 
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відповісти йому. Часто він може публічно образити людину, принизити її 

гідність.  

Визнання та довіру серед підлеглих керівник здобуває в результаті 

добросовісної, чесної та наполегливої праці. Штучні прийоми одержання 

престижу здатні породити лише псевдоавторитети, тобто фальшиві. 

Фальшивий авторитет хитра людина може створити і підтримувати за 

допомогою знань та здібностей інших людей, але рано чи пізно це 

розкривається, і авторитет втрачається [3]. 

Отже, особистість керівника, його професіоналізм та рівень загальної 

культури мають вирішальний вплив на формування управлінської культури. 

Недостатній рівень професіоналізму керівника перешкоджає організаційному 

розвитку компанії та співпраця з колективом. Культура управління 

проявляється у стилі керівництва та безпосередньо впливає на формування 

організаційної культури та обличчя керівника. Високий рівень культури 

управління характеризується сприятливим соціально-психологічним кліматом 

у колективі, демократичним стилем керівництва, розвитком творчих 

здібностей у підлеглих та задоволенням від власної роботи. Висока культура 

управлінської праці сприяє формуванню позитивного іміджу керівника, який 

полягає у здатності спілкуватися з людьми та персоналом у зовнішності, та 

мові та поведінці загалом. Ці методи засновані на ретельному і тактовному 

підході до людей, здатності розуміти їх цілі та інтереси. Які контролюються 

своїми діями та об’єктивно здійснюється оцінка керівником. 
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  ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: 

РІЗНОВИДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

   

Публічне адміністрування та публічне управління (англ. – public 

administration and public government) – два різновиди управлінської діяльності 
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інституцій публічної влади, завдяки якій держава та громадянське суспільство 

забезпечують самокерованість (самоврядність) усієї суспільної системи та її 

розвиток у певному, визначеному напрямку. Вони позначають два різні, хоча 

і взаємно доповнювані та щільно пов’язані між собою види управлінської 

діяльності. І все ж, відносини публічного управління виникають у ході 

здійснення не лише адміністрування, а й у процесі публічності всієї державної 

управлінської діяльності. Розглядаючи співвідношення управління і 

адміністрування слід зазначити, що їх у публічному адмініструванні потрібно 

розглядати у органічній єдності.  

 

Співвідношення визначень «управління» і «адміністрування» 

 
Поняття Широке розуміння Вузьке розуміння 

Управління Системи типів 

відносин і явищ, управління 

в неживій, живій природі та 

суспільстві 

Технологія 

організації об'єкта 

управління задля 

досягнення мети, 

визначеної суб'єктом 

управління 

Адміністрування Адміністративно-

державне управління: теорія 

та практика соціально-

політичного менеджменту, 

політика управління 

суспільноекономічним 

життям у чітко 

структурованому вигляді 

Розробка концепцій 

і вироблення стратегічних 

цілей, які відповідають 

певній організаційній 

політиці 

 

Публічне управління – це галузь практики та теорії, яка є ключовою для 

публічного адміністрування та зосереджена на внутрішній діяльності 

державних установ, зокрема на вирішенні таких управлінських питань, як 

контроль, керівництво, планування, організаційне забезпечення, забезпечення 

інформаційними технологіями, управління персоналом, та оцінка 

ефективності. Якісне публічне управління має бути націлене на можливість 

досягнення поставлених результатів. Задача менеджерів у публічному секторі 

зводиться до того, щоб: «заохочувати працівників, а також представників 

широкої громадськості та окремих організацій, працювати разом для 

досягнення результатів, на які вони, можливо, мають незначний безпосередній 

вплив, зважаючи на децентралізацію влади». Термін «публічне управління» 

може вживатися у щонайменше трьох основних значеннях: діяльність 

державних службовців і політиків, структури і процедури органів державної 

влади, системне вивчення чи то діяльності, чи то структур та процедур. 

Публічне адміністрування це «вид організаційно-розпорядчої діяльності 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, 

спрямованої на підготовку та впровадження публічно-управлінських рішень, 

управління персоналом, надання публічних послуг». Як засвідчує практика, 

адміністрування в публічному управлінні потрібне, адже без нього неможливо 
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вирішити багато питань, особливо в силових і правоохоронних структурах та 

судах. Фактично публічна влада надає керівнику (посадовій особі, органу 

влади) можливість застосовувати безальтернативні засоби адміністрування. 

Теоретично вона дає йому змогу в межах узаконених актів приймати будь-які 

управлінські рішення, документувати їх, реалізовувати дії, які, на переконання 

керівника, є законними, обґрунтованими та доцільними. При цьому основним 

у дискреційних повноваженнях (діях на власний розсуд) залишається право 

адміністративно вирішувати питання осіб і установ, що не підпорядковані 

суб’єкту управління, у межах законодавчо-нормативного поля і покладених на 

керівника повноважень.  Органи виконавчої влади згідно з покладеними на 

них повноваженнями видають певні підзаконні акти (акти уряду чи органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування). Ці акти, як правило, 

формуються на підставі делегування повноважень представницькими 

органами (парламентом, радами всіх рівнів). Так, парламент, приймаючи 

закон, доручає уряду його актами (постановами, розпорядженнями, 

інструкціями) урегулювати деталі застосування прийнятого закону. 

Аналогічними є ситуації й на рівні місцевого самоврядування: мер власним 

розпорядженням визначає засоби виконання рішень міської ради. В інший 

спосіб приймають адміністративні акти волюнтаристського характеру. Це є 

«чисте» адміністрування, коли керівництво віддає команди без урахування 

реалій (це притаманно керівництву на всіх рівнях авторитарної держави).  

Діяльність громадських об’єднань за певних обставин так само 

передбачає використання елементів адміністрування. Навіть той факт, що 

керівництво добровільних об’єднань, які є сучасними суб’єктами публічного 

управління, що вибудовують взаємовідносини їх учасників на демократичних 

засадах, для вирішення окремих тактичних і стратегічних питань 

використовує адміністративні важелі впливу. Це стосується насамперед таких 

питань: 

 − сплати членських внесків;  

− виконання рішень, затверджених колегіально або колективно; 

− збереження конфіденційної інформації;  

− порушення норм статуту.  

Як засвідчує практика, намагання керівників окремих суб’єктів 

публічного управління мінімізувати або не використовувати адміністрування 

як внутрішнього, так і зовнішнього (внутрішнього або зовнішнього) 

спрямування призводить до розбалансування системи, гальмування розвитку, 

збільшення витрат ресурсів для отримання якісного кінцевого результату. 

Буде доцільним уточнити змістовну сутність вищенаведених термінів. 

По-перше, публічне управління є не просто діяльністю, а цілеспрямованою 

взаємодією суб’єктів і об’єктів, яка здійснюється шляхом реалізації певних 

функцій. У сфері місцевого самоврядування, для прикладу, ними є самостійні 

напрямки діяльності суб’єктів місцевого самоврядування, через реалізацію 

яких здійснюється виконання поставлених завдань задля визначених цілей 

щодо забезпечення життєдіяльності громади та її розвитку. Такі функції 

конкретизуються у вигляді повноважень, закріплених законодавством, та 
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можуть бути класифіковані за різними ознаками:  

1) за сутністю процесу управління – планування, організація, мотивація, 

контроль (основні функції управління за А. Файолем);  

2) за формою діяльності – нормотворчі, установчі, 

організаційнорозпорядчі, забезпечуючі, наглядово-оцінювальні, 

консультативно-дорадчі;  

3) за сферами життєдіяльності – політичні, економічні, соціальні, 

гуманітарні, екологічні та ін.;  

4) за суб’єктами управління – функції територіальної громади, 

представницьких і виконавчих органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування, органів самоорганізації населення, асоціацій органів 

місцевого самоврядування тощо.  

По-друге, слід відзначити різну роль акторів публічного управління у 

прийнятті рішень щодо розвитку суспільства (територіальної громади, 

регіональної спільноти) та відповідальності за них, а саме – доцільно 

виокремити дві групи суб’єктів:  

1) спеціально створені органи управління (органи державного 

управління та органи і посадові особи місцевого самоврядування);  

2) стейкхолдери, залучені до управлінських процесів (громадські 

об’єднання і окремі громадяни та представники бізнесу і підприємництва).  

Причому навіть серед останніх доцільно окремо виділяти громадське 

управління, що передбачає участь громадських об’єднань, окремих громадян, 

інших інституцій громадянського суспільства в управлінні в державі, перш за 

все у виробленні та реалізації місцевої політики, а також участь представників 

бізнесу і підприємництва (бізнес-стейкхолдерів) в публічному управлінні.  

 Характерними ознаками публічного управління, є те, що воно є 

ключовою галуззю з практики та теорії для реалізації публічного 

адміністрування; реалізує цінності суспільства; є діяльністю, що тісно 

пов’язана з політикою, правом та громадянським суспільством; забезпечує 

вплив суб'єкта, який володіє публічною владою, на об'єкт з метою будь-яких 

суспільних інтересів та обмеженим суспільним контролем; має широкий 

профіль керуючого впливу; є управлінням суспільством із залученням 

суспільства на засадах демократичності, легітимності, транспарентності. 

Однією з ключових складових сучасної концепції публічного управління є 

децентралізація, що призначена для практичної реалізації принципів 

партисипативності й субсидіарності цього управління, передбачає передачу 

повноважень та відповідальності від центральної державної влади на нижні 

рівні управління й недержавному сектору. Вона забезпечує активний 

зворотний зв'язок органів виконавчої влади з громадянським суспільством 

через добровільну участь населення в урядових проектах та заходах місцевого 

самоврядування, підвищує рівень їх співпраці й ефективність діяльності 

уряду, покращує якість його рішень. І в першому, і в другому випадках процес 

прийняття соціально значущих рішень та контроль над їх виконанням більше 

наближений до суспільства (населення). 
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УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Управлінське рішення — результат вибору суб'єктом управління способу 

дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання в існуючій чи 

спроектованій ситуації. Цілеспрямований  вплив суб'єкта управління на об'єкт, 

заснований на знанні об'єктивних законів і досвіді, та призводить до 

практичних результатів.  

Рішення називається управлінським, якщо воно розробляється і 

реалізується для соціальної системи та спрямоване на таке:  

 стратегічне планування ; 

 управління господарською діяльністю ;   

 управління людськими ресурсами ;  

  управління виробничої та обслуговуючої діяльністю; 

 формування системи управління компанії;  

 управління внутрішніми і зовнішніми комунікаціями 

Рішенням називають вибір однієї з низки альтернатив в процесі 

досягнення поставлених цілей. Альтернативою вважається один варіант 

досягнення мети, що виключає інший варіант. 
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Метою управлінського рішення є забезпечення виконання заданої цілі 

організації. 

Предметом є певні процеси проблемної ситуації.  

Об’єктом виступає сама проблемна ситуація , що потребує вирішення.  

Необхідність прийняття управлінського рішення може виникнути як у 

зв’язку з обставинами зовнішніми (рішеннями керівництва організації, 

необхідністю врегулювання взаємовідносин з партнерами), так і з 

внутрішніми (відхилення від заданих параметрів виробництва, порушення 

трудової дисципліни).  

Саме тому управлінські рішення є відповідною реакцією на зовнішні та 

внутрішні впливи, воно спрямоване на розв’язання проблем, що виникають в 

діяльності організації та сприяють максимальному наближенню до визначеної 

мети діяльності організації. 

Розв’язуючи управлінську проблему, слід враховувати сутність 

управлінського рішення, а саме економічну, організаційну, соціальну, 

правову, та технологічну. Тобто , що означає що на кожне з цих факторів 

потрібні певні фахівці та матеріальні витрати. 

Існують певні функції , що представляє собою сукупність цілих 

розробок для прийняття управлінських рішень: [1]. 

 

 

Таблиця  

Функція Зміст 
Постановка управлінських завдань Прийняття рішень починається з постановки задач, і 

даний конкретний цикл закінчується, коли виконана 

задача, яка зумовила даний цикл 
Пошук варіантів Полягає в «скануванні» внутрішнього і зовнішнього 

середовища з метою отримання необхідної інформації, 

яка потім використовується для пошуку прийнятних 

варіантів рішень, здатних привести до виконання 

поставленого завдання  
Порівняльний аналіз і оцінка 

наявних варіантів 
Проводиться порівняльна оцінка наявних варіантів 

управлінських рішень за заданими або сформованим 

критеріями 
Вибір На основі результатів багатоаспектного аналізу менеджер 

приймає раціональне управлінське рішення 
Реалізація прийнятого рішення на 

практиці 
Рішення перекладається з площини абстрактних 

умовиводів в площину професійної реальності 
Подальший аналіз і контроль Проводиться оцінка ступеня досягнення мети (вирішення 

задачі) відповідно до прийнятого управлінського рішення 
 

Кожне управлінське рішення – це вже втілення нового у певний процес, 

та чи завжди це позитивний результат? Ні , тому кожна дія має свої наслідки. 

Присутність ризиків цілком нормальна практика. Потрібно бути готовими до 

всього. В управлінні ризик пов’язаний з характером і складністю проблем, 

умовами реалізації прийнятих управлінських рішень, прогнозуванням 

результатів. Тому постійний аналіз , моніторинг та пошук альтернатив є 

важливим елементом в прийнятті рішень.  
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У процесі розробки і прийняття управлінських рішень в умовах 

невизначеності і ризику менеджер стикається з необхідністю проведення 

аналізу існуючих ризиків, а також здійснення заходів, пов’язаних з 

уникненням, утриманням, передачею ризиків або зниження їх ступеня. В 

умовах невизначеності і ризику менеджеру необхідно використовувати 

спеціальні прийоми і методи розробки і прийняття рішень. 

Для вдало прийнятих управлінських рішень – якість стоїть також в 

основних методах. Якість управлінського рішення залежить від низки 

факторів:  якості вихідної інформації, що визначається її достовірністю, 

достатністю, захищеністю від перешкод і помилок, формою подання; 

  оптимального або раціонального характеру прийнятого управлінського 

рішення;  

 своєчасності прийнятих управлінських рішень, яка визначається швидкістю 

їх розробки, прийняття передачі та організації їх виконання; 

  відповідності прийнятих управлінських рішень діючому механізму 

управління та базових методах управління;  

 кваліфікації кадрів, які здійснюють розробку, прийняття управлінських 

рішень та організацію їх виконання;  

 готовності керованої системи до виконання прийнятих управлінських 

рішень. 

 Ще не менш важливим етапом є контроль усіх рішень котрі приймає та 

чи інша організація. Чому? Контроль за реалізацією управлінських рішень є 

об’єктивною необхідністю, оскільки навіть найоптимальніші плани не можуть 

бути реалізовані, якщо не будуть доведені до виконавців і поставлені на 

контроль.  

Тому забезпечення нормального функціонування підприємства та 

досягнення ним поставлених цілей як у довгостроковій перспективі, так і в 

оперативній діяльності завжди передбачає постійні, систематичні 

спостереження за ходом виконання поставленої мети. 

Основними завданнями ефективного контролю є встановлення 

осмислених стандартів, встановлення двостороннього спілкування між 

контролером і контролюючим, встановлення жорстких, але досяжних 

стандартів, винагорода за досягнення результату. Типовими помилками 

контролю є прояв тотального контролю, прихований контроль. 

Як вже зазначалося про ризики , також можуть бути і типові помилки під 

час прийняття. Починаючи від дрібних закінчуючи масштабними 

упущеннями.  
Кожен керівник протягом своєї діяльності приймає безліч помилкових 

рішень. Найбільш типові помилки керівників при прийнятті рішень 

поділяються на суб'єктивні та об'єктивні.  

Суб'єктивні помилки: [2] 

1. Звичка приймати рішення за обраним шаблоном  

2. Переоцінка можливого успіху 

3. Апеляція до власного досвіду 
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4. Недооцінка ризику 

5. Бажання довести свою правоту  

6. Підгонка інформації під свій замисел 

7. Абстрактний стиль прийняття рішення 

9. Тиск невдач  

Об'єктивні помилки: [2] 

1. Перенасиченість рішення, що приймаються, і внаслідок цього не завжди 

виконуються. 

2. Нові рішення суперечать тим, які вже прийняті. 

3.При прийнятті рішень встановлюються нереальні терміни. Всі це розуміють, 

однак рішення приймають. 

4. Нові рішення дублюють ті, які були прийняті раніше, але не працюють. 

5. Існує певна можливість конфлікту при реалізації рішень.  

6. Рішення приймаються більшістю, хоча правильною може бути думка 

меншості.  

7. Рішення приймається з розрахунком на те, що помилки будуть виправлені у 

процесі його реалізації.  

8. Нікому збирати інформацію, необхідну для прийняття рішення.  
 Отже , жодна людина не може не пізнати на практиці процес прийняття 

рішень. Кожен із нас протягом дня приймає їх десятки, а життя — тисячі. Деякі 

з них прості, інші більш складні і вимагають ретельного обдумування.  

Для управлінця прийняття рішення — це постійна, досить відповідальна 

робота. Необхідність прийняття рішення пронизує все, що робить керівник 

будь-якого рівня, формулюючи мету і добиваючись її досягнення. Навіть 

одним із показників діяльності менеджера є його здатність приймати 

правильні рішення. 
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ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ 

ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

Демократичну державу відрізняє наявність механізму політичної 

відповідальності, за якого настання санкції за безвідповідальну діяльність 
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регулюється переважно не державним примусом, а позицією громадськості 

взагалі й політичних партій зокрема. Необхідним складником демократичного 

державного правління, відносин народу і влади, громадянського суспільства й 

держави є політична відповідальність. Є багато конкуруючих визначень 

політичної відповідальності, що не сприяє інституціалізації цього поняття та 

його механізмів у політичній практиці. 

Політична відповідальність - це відповідальність суб'єктів політики за 

здійснення публічної влади. Суб'єктами політичної відповідальності є 

індивіди, соціальні й організаційні спільноти, але в разі їх причетності до 

здійснення публічної влади. У системі вищих органів державної влади 

головним суб'єктом політичної відповідальності виступає уряд.  

Це випливає із самої сутності уособлюваної ним виконавчої влади, яка є 

сукупністю функцій і повноважень з управління державними справами. Таке 

управління здійснюється на основі та на виконання прийнятих парламентом 

законів та актів глави держави. 

Діяльність органів державної влади спрямована на реалізацію 

найважливіших державних функцій, закріплених конституційним 

законодавством. Тому відповідальність у державному управлінні цілком 

об'єктивно розглядати у конституційно-правовій площині - забезпечення 

належного функціонування публічної влади з точки зору неухильного 

виконання органами влади своїх функцій відповідно до їх статусу та 

компетенції та доцільності й ефективності їхніх рішень.  

А оскільки будь-яка державна влада є політичною, то і відповідальність 

у державному управлінні не може не мати політичного змісту, який полягає в 

її відповідності інтересам суспільства в цілому. 

У найбільш загальному значенні відповідальність визначається як 

"відносини, що забезпечують інтереси і свободу взаємопов'язаних сторін і 

гарантовані суспільством та державою". Завдяки відповідальності досягається 

стабільність суспільних зв'язків [1, c. 14]. 

Базові конституційні положення щодо відповідальності в системі 

державного управління викладені в ст. 19 Конституції України, де 

зазначається, що "органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України" 

[2, c. 6]. 

Політична відповідальність виступає одним із видів публічної 

відповідальності, що настає за неспроможність органів державної влади й 

посадових осіб розробляти та втілювати вжиття політику, яка відображає 

прогресивні напрями розвитку суспільства, максимально корисні, потрібні й 

усвідомлені для блага людей. Отже, політичну відповідальність у державному 

управлінні можна трактувати як «відповідальність за неналежне здійснення 

влади». Суб'єктом політичної відповідальності в державному управлінні є ті 

носії виконавчої влади, які реально визначають  зміст державно-управлінської 

діяльності. 

Механізм відповідального управління виглядає таким чином: 
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1. він є найважливішою конституційно-правовою гарантією 

забезпечення поділу влади та запобігання зловживанням з боку органів 

виконавчої влади, а отже, - одним із головних елементів системи «стримувань 

і противаг». Тобто ідея відповідальності відображає такі політики, як 

необхідність обмеження влади, справедливий поділ влади між усіма членами 

суспільства, недопущення її узурпації, вільний прямий та рівноправний доступ 

до влади; 

2. виявом усвідомлення суб'єктом влади свого обов'язку перед 

об'єктом влади, що проявляється у його захисті від негативного впливу інших 

суб'єктів або зовнішніх (природних) умов.  

Отже, ідея відповідальності розкриває таку рису поняття влади, як 

самообмеження [3]. 

Реалізація принципу політичної відповідальності в державному 

управлінні запобігатиме використанню публічної влади для задоволення 

приватних інтересів окремих суб'єктів політичного процесу, що є причиною 

нинішньої дестабілізації владних відносин в Україні, насамперед викривлення 

механізмів державного управління.  

Саме тому серед важливих завдань реформування системи державного 

управління повинно бути створення такого суспільного середовища, у якому 

владу можна було б використовувати виключно як знаряддя досягнення цілей 

суспільства. 

Сферою застосування політичної відповідальності в державному 

управлінні є державно-управлінська діяльність. Тому постає питання про 

професійну складову політичної відповідальності, оскільки участь у 

спільному управлінні потребує певної системи знань, умінь і навичок, а також 

відповідних особистих якостей суб'єктів державно-управлінської діяльності, 

яким громадяни доручили від свого імені будувати суспільне життя. 

Суб'єктивність політичної відповідальності в державному управлінні 

проявляється також у тому, що на неї справляють вплив такі чинники, як 

рівень політичної і правової культури населення (у тому числі й належний 

рівень знань про зміст політики уряду, органів місцевої влади й 

самоврядування), розвиненість політичних інститутів і структур 

громадянського суспільства, здатність громадян свідомо, раціонально 

оцінювати діяльність владних структур, довіра до державних інститутів та 

очікування справедливого й уважного розгляду представниками влади тих 

питань, з якими до них звертаються громадяни. 

Висновки:  Суть політичної відповідальності в державному управлінні 

дає підстави для розуміння цього феномену в найбільш загальному значенні 

як усвідомлення відповідальної залежності суб'єкта владних відносин від 

держави, політичної організації, населення у діяльності щодо здійснення 

колективно виробленого курсу розвитку держави і суспільства, виконання 

даних громадянам обіцянок, слідування конституційним положенням 

держави. 

У державному управлінні влада і відповідальність неподільні, а між 

суб'єктом і об'єктом державного управління існує взаємна відповідальна 
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залежність, оскільки в політичній сфері відповідальність розглядається як 

одна з характеристик зворотного зв'язку. Його результативність значною 

міроюзалежить від реагування громадянського суспільства на діяльність 

органів державної влади і посадових осіб. 

Політична відповідальність повинна реалізуватися через: 

 ефективне використання чинних законів і розробку інших, більш 

досконалих; 

 посилення демократичного контролю за діяльністю органів 

державної влади, особливо на регіональному рівні; 

 відповідальний вибір методів ухвалення державно-управлінських 

рішень. 
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АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

Жоден політичний режим не передбачає абсолютного захисту від 

корупції, у т.ч. й розвинена демократія. Наявність корупції в державі загрожує 

фундаментальним цінностям суспільства, суверенітету держави, підриває 

легітимність влади в очах громадян. Здатність демократії протистояти 

політичній корупції залежить від зрілості демократії, прозорості і 

демократичності системи вироблення політики, ухвалення політичних рішень, 

якості урядування і стримуючих чинників – наявності вільних ЗМІ, 

незалежних судів, розвиненого громадянського суспільства, дотримання 

процедури чесних і прозорих виборів. Визнання корупції як проблеми, що 

властива всім суспільствам, відбулося на міжнародному рівні. У 2003 р. було 

підписано Конвенцію ООН проти корупції, до якої приєдналися 164 держави 

– члени ООН. Для того, щоб Конвенція дійсно стала дієвим правовим 

інструментом боротьби з корупцією, у 2009 р. держави-члени схвалили 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80%23Text
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механізм оцінювання її впровадження, який складається з двох частин: 

самооцінки державою свого прогресу і зовнішнього оцінювання незалежних 

експертів. З метою імплементації Конвенції ООН проти корупції у правову 

базу України було прийнято низку антикорупційних регуляторних актів: Закон 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), Національну 

антикорупційну стратегію на 2011–2015 рр. та Державну програму щодо 

запобігання та протидії корупції на 2011–2015 рр. Окрім цього, Україна 

приєдналася до глобальної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», 

спрямованої на подолання корупції, підвищення прозорості та підзвітності 

державного апарату, впровадження електронного урядування, залучення 

активних громадян до процесів управління тощо. 

24 квітня 2015 року набув чинності Закон України «Про запобігання 

корупції». Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування 

системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування 

превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків 

корупційних правопорушень [1, с. 350-351]. 

Перелік основних нормативно-правових актів антикорупційного 

законодавства:  

- Конституція України.  

- Кримінальний кодекс України. 

- Кримінальний процесуальний кодекс України.  

- Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю» від 30 червня 1993 року №3341-XII.  

- Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року 

№3723- XII. - Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року 

№393/96-ВР.  

- Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 

2011 року №2939-VI.  

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» 7 квітня 2011 

року №3207-VI . 

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо приведення національного законодавства у відповідність із 

стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 

2013 року №221-VII (зміни до ст. 354, 368, 369, 370 КК України).  

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14 травня 

2013 року №224-VII.  

- Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки» від 14 жовтня 2014 

року №1699-VII.  

- Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 

квітня 2011 року №3206-VI (втратив чинність, крім положень щодо 

фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи 

подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, 
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уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування)  

- Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 

року №1700-VII.  

-  Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

від 14 жовтня 2014 року №1698-VII.  

-  Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року 

№580-VIII [2]. 

Та великий перелік нормативно-правових актів, які 

врегульовують/контролюють антикорупційну діяльність (вказано посилання в 

«Використаних джерелах»). 

 

Антикорупційні органи 

- Національне антикорупційне бюро України (НАБУ); 

- Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП); 

- Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК); 

- Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; 

- Державне бюро розслідувань (ДБР); 

- Національна рада з питань антикорупційної політики при 

президентові України: Боротись з корупцією захотіли і в Адміністрації 

Президента, створивши Національну раду з питань антикорупційної політики. 

Щоправда, без слідчих і переслідувань корупціонерів. Це консультативно-

дорадчий орган, до обов'язків якого входить підготовка та подання главі 

держави пропозицій щодо антикорупційної стратегії, аналіз ситуації із 

запобіганням та протидією корупції Розділ 20 Антикорупційна діяльність у 

сфері публічного управління та адміністрування 365 в Україні. Крім того, 

Нацрада на своїх засіданнях, які проводяться раз на два місяці, зобов'язана 

готувати на розгляд президента свої пропозиції щодо вдосконалення 

антикорупційного законодавства, і висувати ідеї, як краще координувати 

роботу інших антикорупційних органів. Раду очолює народний депутат 

Мустафа Джемілєв [1, с. 364-365]. 

Засади загальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України 

щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (далі – Секретаріат) відповідно 

до Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 850, є 

постійно діючим органом, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів 

України.  

Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно-

аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, Прем’єр-міністра 

України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів 

України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює 

міністерство.  
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Діяльність Секретаріату ґрунтується на принципах верховенства права, 

законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, 

обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.  

Засади загальної політики щодо запобігання та виявлення корупції у 

діяльності Секретаріату визначаються з урахуванням особливостей його 

правового статусу і ґрунтуються на необхідності виявлення у відповідній 

сфері забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України:  

- основних причин та умов, що можуть сприяти вчиненню 

працівниками Секретаріату порушень антикорупційного законодавства, 

причинно-наслідкових зв’язків, що можуть свідчити про наявність 

корупційної складової, що сприяє правопорушенням;  

- типів порушень і недоліків у діяльності Секретаріату, чинників, 

що зумовлюють виникнення корупційних ризиків.  

Програма передбачає:  

- опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних 

ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з корупцією;  

- план заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків у 

діяльності Секретаріату на 2021 – 2023 роки;  

- орієнтовний план навчальних та інформаційних заходів щодо 

питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Кабінету Міністрів 

України на 2021 – 2023 роки;  

- звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Секретаріату, затверджений Державним секретарем Кабінету Міністрів 

України.  

Виконання Програми забезпечить:  

-  мінімізацію впливу проявів корупції на діяльність Секретаріату; 

-  створення ефективних механізмів запобігання корупції;  

-  контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства 

працівниками Секретаріату;  

-  формування у працівників Секретаріату правової свідомості, 

доброчесної поведінки, нетерпимого ставлення до корупції;  

-  підвищення рівня довіри суспільства до діяльності Секретаріату; 

-  посилення громадського контролю за діяльністю Секретаріату;  

-  посилення заходів щодо запобігання конфлікту інтересів та 

порушення етичних стандартів поведінки.  

З метою забезпечення доброчесності працівників Секретаріату, 

забезпечення дотримання вимог Закону в Секретаріаті функціонує відділ з 

питань дотримання антикорупційного законодавства.  

Після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з 

її виконання до Антикорупційної програми, за потреби, будуть внесені 

відповідні зміни – Антикорупційна програма буде доповнена, додатком з 

заходами з реалізації Антикорупційної стратегії та державної програми з її 

виконання.  
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Підприємства, установи та організації, які віднесені до сфери управління 

Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату, у своїй діяльності, а 

також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової 

толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх 

передбачених законодавством заходів щодо запобігання та виявлення корупції 

і пов’язаним з нею діям (практикам).  

Установи розробляють та впроваджують правила, стандарти та 

процедури щодо запобігання та виявлення корупції у своїй діяльності. 

Виконують заходи передбачені власними Антикорупційними програмами 

та/або планами антикорупційних заходів, цією Програмою.  

Оцінюють корупційні ризики у своїй діяльності. Розробляють, 

затверджують План антикорупційних заходів на відповідний рік, та/або 

Антикорупційну програму.  

Установи звітують про затвердження, стан виконання Плану 

антикорупційних заходів на відповідний рік, та/або Антикорупційної 

програми, цієї Програми Господарсько-фінансовому департаменту 

Секретаріату і Відділу [3]. 

Антикорупційна стратегія України 

 Вперше на законодавчому рівні було закріплена антикорупційна 

стратегія України, яка увібрала в себе міжнародний досвід з урахуванням 

національних особливостей боротьби з корупцією.  

Запобігання корупції у сфері публічного управління та адміністрування 

викладається за наступними напрямками:  

- у представницьких органах влади;  

- створення доброчесної публічної служби;  

- діяльності органів виконавчої влади;  

- сфері державних закупівель [1, с. 367]. 

Антикорупційною стратегією охоплені механізми періодичної оцінки та 

аналізу проблем корупції; правила та процедури формування, координації, 

моніторингу, оцінки та звітування щодо імплементації політики. В напрямі 

запобігання корупції врегульовано конфлікт інтересів та етичні стандарти; 

передбачено правове забезпечення моніторингу способу життя та перевірку 

доброчесності відповідних суб’єктів; передбачено запровадження інституту та 

захист викривачів корупції; розширено права приватного сектору та 

громадського контролю за діяльністю антикорупційних органів; створено 

незалежний антикорупційний орган (Національне антикорупційне агентство). 

У напрямі посилення контролю та покарання за вчинення корупційних 

правопорушень створено Національне антикорупційне бюро, діяльність якого 

унормовано відповідним Законом України; посилено відповідальність за 

окремі види корупційних правопорушень та створені нові антикорупційні 

норми; розширено перелік корупційних злочинів та розроблені нові 

інструменти щодо протидії корупції. Незважаючи на успіхи, Україна все ще 

має розв’язати проблеми побудови дієвої системи контролю над корупцією у 

вищих ешелонах влади, вирішити питання щодо позбавлення депутатського 
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імунітету і притягнення депутатів до відповідальності за вчинені злочини, 

вироблення нового типу суспільного мислення, політичної культури 

населення, нетерпимої до корупції, тощо. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Право на соціальний захист є одним з найважливіших соціально-

економічних прав особи, які гарантуються державою. У низці статей Конституції 

України (ст. 3, 13, 18, 36, 44, 46, 47, 92, 116) закріплено ключові засади соціальної 

ціленаправленості держави щодо соціального захисту громадян. Одним з 

різновидів соціального захисту є соціальний захист поліцейських. Наявність 

заходів соціального захисту для співробітників поліції обумовлена тим, що він 

пов’язаний з постійним ризиком для життя та здоров’я.  

Проаналізувавши міжнародний та вітчизняний досвід соціального захисту 

поліцейських [1-20], можемо зробити висновок, що співробітники вітчизняної 

поліції не відповідають високому рівню соціальної захищеності. Це призводить, 

передусім, до неналежного виконання поліцейськими своїх професійних 

обов’язків, а також виникненню корупційних ризиків, що є негативним явищем у 

суспільстві, яке перекреслює проведення реформ та розвитку держави у всіх її 

сферах. 

У цьому зв’язку невідкладною є необхідність перегляду існуючого 

законодавства із соціального забезпечення на відповідність не лише міжнародним 

стандартам, але й вітчизняним правовим та економічним реаліям сьогодення. 

Зокрема, мова йде про гідне грошове забезпечення, забезпечення безоплатним 

житлом на правах оренди за рахунок бюджетних коштів, запровадження гідних 

грошових компенсацій за участь у військових операціях, виплата одноразової 

грошової допомоги тощо. Водночас, у зв’язку з відсутністю значної частини 

бюджетних асигнувань, критичним залишається питання фінансування 

соціального забезпечення поліцейських, зокрема в частині пенсійного 

забезпечення поліцейських та надання страхових виплат через інвалідність або 

смерть поліцейського під час несення ним служби. 

Отже, на сьогодні в Україні діє гарантований законодавством соціальний 
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захист поліцейських, який водночас потребує чітких механізмів його отримання. 

Процедура отримання державних гарантій у досліджуваній сфері може бути 

врегульована шляхом затвердження відповідних нормативно-правових актів, які 

будуть базуватися на сучасних методах мотивації та заповнюватимуть прогалини 

в процедурах отримання соціального захисту поліцейськими.  

Таким чином, організаційно-правові заходи вдосконалення соціального 

захисту працівників Національної поліції України включають наступне. 

По-перше, важливим є вдосконалення правової основи соціального захисту 

поліцейських шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про 

Національну поліцію», доповнивши його визначенням поняття «соціальний 

захист поліцейського», виклавши його в такій редакції:  

Соціальний захист поліцейського – це система заходів, спрямованих на 

забезпечення, передбачених цим та іншими спеціальними законами випадках, 

професійної діяльності Національної поліції за рахунок коштів Державного 

бюджету в напрямі соціальної та матеріальної підтримки працівників поліції у 

зв’язку із втратою ним працездатності, інвалідністю, настанням пенсійного віку, 

професійними захворюваннями й іншими обставинами, передбаченими 

спеціальними законам, для нього особисто та членів його сім’ї, що компенсує 

особливі умови праці, а також застосовані до поліцейського обмеження та 

встановлені заборони. 

По-друге, вважаємо за доцільне доповнити розділ ІХ Закону України «Про 

Національну поліцію» нормою щодо організаційно-правових методів діяльності 

Національній поліції України в сфері соціального захисту поліцейських, а саме: 

визначити діяльність структурного підрозділу апарату центрального органу 

управління поліції процедурою накштал можливості досудового врегулювання 

можливих порушень у сфері соціального захисту поліцейських. Це може бути 

досягнуто шляхом звернення до новоствореного структурного підрозділу апарату 

поліції, який згідно наданих йому повноважень контролюватиме, спрямовуватиме 

діяльність територіальних органів поліції у сфері соціального захисту 

поліцейських, з метою належного захисту соціальних прав та гарантій працівників 

поліції, запобігаючи корупційним ризикам у процедурі надання соціальних 

гарантій.  

Пропонуємо на законодавчому рівні закріпити у Законі України «Про 

Національну поліцію» наступне положення: «З метою належного захисту 

соціальних прав та гарантій працівників поліції, дотримання законності  процедур 

надання та механізму забезпечення соціального захисту поліцейських в апараті 

центрального органу управління поліції функціонує структурний підрозділ, що 

здійснює контроль та безпосереднє спрямування діяльності територіальних 

органів поліції та центрального органу управління поліції в цій сфері, діяльність 

якого затверджуються Кабінетом Міністрів України у встановленому 

законодавством порядку. Керівник даного підрозділу входить до Колегії та має 

безперешкодний доступ до інформації, що стосується забезпечення соціального 

захисту в поліції. Також на зазначений структурний підрозділ покладаються 

обов’язки представництва в переговорах із професійними об’єднаннями та 

професійними спілками, іншими організаціями, метою діяльності яких є 
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соціальний захист». 

По-третє, потребує покращення захист прав і законних інтересів 

працівників поліції шляхом посилення ролі професійних спілок, членами яких є 

поліцейські, в частині взаємодії з керівництвом, впливу на формування політики 

соціального захисту, консультацій з метою погодження змін до нормативно-

правових актів в обраній сфері, їх подальшого прийняття та реалізації на практиці.  

По-четверте, враховуючи провідну роль Кабінету Міністрів України в 

організації забезпечення соціального захисту як населення в цілому, так і 

правоохоронних органів зокрема, оскільки ключовими завданнями зазначеного 

державного органу є здійснення політики у сферах праці, зайнятості населення та 

соціального захисту шляхом розроблення і виконання загальнодержавних 

програм, на нашу думку, виникає необхідність внесення змін до Положення про 

Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28 жовтня 2015 р. № 877. 

Пропонуємо покласти обов’язок виконання визначених завдань на 

новостворений структурний підрозділ апарату центрального органу управління 

поліції, зазначивши це в згаданому Положенні про Національну поліцію, 

визначивши завдання та шляхи їх реалізації, надавши відповідні повноваження. 

По-п’яте, потребує підвищення рівень обізнаності поліцейських щодо 

способів захисту своїх соціальних прав. На нашу думку, важливим та необхідним 

кроком у забезпеченні соціальних прав і гарантій працівників поліції є здійснення 

роз’яснювальної роботи уповноваженими фахівцями у сфері захисту соціальних 

прав.  

Такими уповноваженими представниками могли б стати працівники 

новоствореного структурного підрозділу апарату центрального органу управління 

поліції, які, на нашу думку, обов’язково повинні мати юридичну освіту та 

перебуваючи на штатних посадах у головних управліннях Національної поліції 

України у відповідному регіоні, фактично напряму підпорядковуватися 

керівництву новоствореного структурного підрозділу апарату центрального 

органу управління поліції. Вказані фахівці повинні формувати загальну 

обізнаність поліцейських шляхом проведення тематичних семінарів, тренінгів, 

онлайн-навчань, надавати консультації тощо.  

Також пропонуємо, щоб до повноважень зазначеного підрозділу входив 

контроль за використанням коштів, що згідно бюджетних призначень виділені 

саме на соціальний захист поліцейських. 

На нашу думку, діяльність такого підрозділу не спричинить додаткових 

витрат на його утримання, оскільки у даному випадку можливо оголосити 

внутрішній конкурс та сформувати новий підрозділ із відповідних фахівців, що 

уже мають досвід роботи чи служби в поліції. Цей підрозділ може стати 

своєрідним агентом змін у сфері соціального захисту поліції, що за достатньо 

короткий час призведе до істотних покращень у досліджуваній нами сфері. 

Оскільки чи не найголовнішою проблемою, як вже зазначалося, є порушення уже 

існуючих соціальних гарантій, а не необхідність впровадження нових. 

Таким чином, запропоновані організаційно-правові заходи сприятимуть 

якісним змінам та посилять соціальний захист працівників Національної поліції 



45 

 

України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ 

ПЕРСОНАЛУ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Сучасні економічні трансформації, що відбуваються у світі та в Україні, 

вимагають зміни підходів до організації  туристичного бізнесу, з урахуванням 

нових вимог і потреб підприємницької діяльності. Особливої уваги 

потребують існуючі системи мотивації персоналу як один з головних чинників 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2017_1_12
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реалізації механізму підвищення ефективності праці співробітників та 

досягнення високих фінансових результатів на ринку туристичних послуг. 

Існуючі в українських компаніях системи мотивації не завжди є 

ефективними та базуються на стереотипних підходах. Сучасні умови ринку 

вимагають нового підходу до мотивації персоналу, врахування процесів 

глобалізації та відкритості знань, завдяки технологічним досягненням та 

світовому досвіду. 

Розвиток компанії відбувається за умови навчання співробітників, 

мотивованих на досягнення мети компанії, потреби яких задовольняються за 

допомогою матеріальної та нематеріальної мотивації. Для мотивації 

персоналу туристичних компаній України необхідно визначити мотиваційні 

потреби працівників, запровадити мотиваційну систему, спрямовану на 

задоволення виявлених мотиваційних потреб працівників, враховуючи різні 

методи мотивації з метою досягнення оптимального результати. Враховуючи 

всі накопичені знання про досвід різних країн у сфері мотивації персоналу, 

варто проаналізувати сучасні тенденції розвитку систем мотивації персоналу 

в українських компаніях та застосувати найбільш ефективні та актуальні 

методи мотивації [4]. 

Серед особливостей формування мотивації персоналу туристичного 

бізнесу можна виділити наступні: 

 створення та впровадження механізму мотивації в туристичних компаніях 

визначається практичними проблемами розвитку туристичної галузі в Україні 

та неоднозначним уявленням науковців про сутність і роль мотивації 

персоналу у сфері туризму, що являє собою значну прогалину в наукових 

дослідженнях; 

 вважаємо доцільним впровадження мотиваційних механізмів у 

туристичних компаніях, враховуючи класифікацію туристичних компаній, що 

покращить проблему розвитку та модернізацію галузі туризму; 

 запровадження механізму мотивації базується на збалансуванні мотивацій 

у сфері туризму між працівниками туристичних компаній та користувачами 

туристичних послуг; 

 впливовими чинниками є чинники зовнішнього середовища, які 

спонукають керівника туристичної фірми до створення та впровадження 

механізму мотивації, детермінованого проблемами розвитку туристичної 

сфери; 

 неможливо досягти мети впровадження механізму мотивації персоналу без 

розвитку та навчання персоналу, що відповідає парадигмі управління бізнесом 

на основі розвитку мотивації персоналу [4]. 

Інноваційний характер сучасної туристичної сфери вимагає такого рівня 

управління персоналом, який забезпечить максимальну реалізацію творчого 

потенціалу працівників у бізнес-процесі. Досягти цього можна шляхом 

створення та впровадження комплексної програми мотивації, яка дозволяє 

створити матеріальні, організаційні, моральні та лідерські стимули у 

взаємозв’язку та залежності соціально-психологічних і соціально-
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економічних процесів, гармонізуючи інтереси працівника та підприємства [1]. 

У багатьох туристичних компаніях керівники стикаються з проблемами, 

коли співробітники, які отримують фіксовану заробітну плату, зосереджені 

тільки на офіційному виконанні своїх обов'язків і абсолютно не бажають 

підвищувати якість і ефективність виконуваної роботи, вдосконалювати і 

збільшувати обсяг роботи. При цьому стратегії розвитку цих турфірм 

передбачають збільшення обсягів, підвищення продуктивності та покращення 

якості послуг, чим і повинен займатися персонал [5]. 

Вирішенням цієї проблеми може стати створення та впровадження 

системи стимулювання та мотивації, при якій отримані результати 

відображатимуться на заробітній платі персоналу. Щоб коректно створити 

систему просування та мотивації, необхідно створити прозору систему 

об’єктивної оцінки кожного працівника [3]. 

Узагальнюючи результати досліджень у сфері мотивації персоналу 

туристичних компаній, зробимо наступні висновки, а саме: 

 розвиток мотивації персоналу має бути збалансованим процесом з двома 

іншими – розвитком персоналу та розвитком бізнесу, що об’єднує їх для 

досягнення спільної мети туристичного бізнесу; 

 на ці процеси впливають загальні та специфічні чинники зовнішнього 

середовища, які спонукають управлінську ланку розвивати у працівників 

мотивацію протистояти його негативним впливам; 

 фундаментальним процесом такого протистояння є виховання і навчання 

кадрів туристичного бізнесу; для його організації ланці управління необхідно 

сформувати мотиви працівників з урахуванням зовнішніх і внутрішніх 

факторів, серед останніх основними є: навчання, підвищення кваліфікації, 

кар’єрний розвиток, об’єктивність оцінки та оплати праці. 

Діяльність туристичних агенцій має базуватись на принципах 

добросовісної реклами власних послуг. «Добросовісна реклама, розроблена з 

дотриманням принципів соціальної відповідальності, має формуватись на 

принципах повноти та достовірності даних, наданні споживачу всієї 

необхідної інформації щодо  умов договору. Рекламні оголошення повинні 

містити максимально правдиву та повну інформацію, зазначаючи не тільки 

наявні «плюси» пропозицій, а й наголошувати на можливості виникнення 

відповідних проблем у споживачів, уразі порушення тих чи інших умов 

договору» [6]. 

Незважаючи на важливість організації процесу розвитку мотивації 

персоналу в туристичному бізнесі, вчені не приділяють належної уваги цьому 

процесу, що є важливою науковою проблемою, як і недостатнє дослідження 

факторів середовища внутрішньої мотивації. 

Тому основним науковим завданням є виділення та класифікація 

факторів мотивації працівників туристичних підприємств. Незважаючи на те, 

що розвиток туристичних компаній є дуже важливим для економіки країни та 

будь-якого регіону, дослідники недостатньо уваги приділяють проблемі 

мотивації персоналу. 

 



49 

 

Список використаних джерел: 

1. Бондар Н.Н. Сучасні тенденції розвитку підприємств.  Режим доступу: 

http://www.trn.ua/articles/4724 

2. Булатова О.В. Закономірності та прогноз розвитку туристичної галузі 

України / О.В. Булатова, Я.А. Дубенюк. – Маріупіль, 2015. – 120 с. 

3. Гольда А.В. Формування системи мотивації та стимулювання трудової 

діяльності з орієнтацією на кінцевий результат / А.В. Гольда // 

Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 9. – 196 с. 

4. Грабевник С.М. Cучасні особливості мотивації персоналу в сфері 

туризму. Всеукраїнська науково-практична конференція "Стратегічні 

перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в 

Україні: теорія, практика та інновації розвитку" (м. Умань, 30-

31.10.2019 р.). Умань: Візаві, 2019. 350 с. С.271-272. 

5. Зайцева В.М. Аналіз системи мотивації персоналу на туристичних 

підприємствах. Економіка. Управління. Інновації. 2015. Вип.3(15).  

Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/zajceva4.htm 

6. Леонтенко О.М. Соціальна відповідальність реклами у сфері фінансових 

послуг. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : 

матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 

2022 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. – c. 202-205. Режим 

доступу: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4517 

 

 

Олена СЯСЬКА 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту  

Рівненського державного гуманітарного університету 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СФЕРИ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я 

 

Головною метою публічного управління системою охорони здоров’я є 

забезпечення гарантованого державою права громадян на медичну допомогу, 

створення прийнятних умов життєдіяльності в лікувальних закладах, 

попередження захворювань та надання якісних, достатніх за обсягом 

медичних послуг. Унікальний характер охорони здоров’я, як соціального і 

водночас особистого блага, підкреслює роль державного регулювання, яке є 

головним важелем ефективного публічного управління в медичній сфері.  

В Україні, після проголошення незалежності, ще довгий час 

функціонувала радянська система охорони здоров`я, так звана «система 

Семашко», яка була створена та організована відомим лікарем та державним 

діячем Миколою Семашко. Згідно з цією системою, лікарні отримували кошти 

відповідно до кількості лікарняних ліжок та квадратних метрів 

інфраструктури, а не від кількості і якості наданих лікарями послуг.  

Державною владою неодноразово робилися спроби вирішити проблему 

невідповідності успадкованої від СРСР системи охорони здоров’я шляхом її 

https://tourlib.net/statti_ukr/zajceva4.htm
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приведення у відповідність до ринкових умов сьогодення. Більшість із 

прогнозованих заходів не знайшло практичної реалізації через брак 

фінансування та відсутність послідовної державної політики у сфері охорони 

здоров’я. 

Процес реформування системи охорони здоров’я в Україні розпочався 

через 25 років від моменту здобуття незалежності. Так, 30 листопада 2016 р. 

Кабінетом Міністрів України було прийнято розпорядження №1013-р «Про 

схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» [1], а 

19 жовтня 2017 р. Верховною Радою був прийнятий Закон України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» [2], який 

став основним нормотворчим актом, що регламентує процедури 

трансформації системи управління охороною здоров'я. 27 грудня 2017 року 

був створений головний орган фінансування в українській системі охорони 

здоров`я – Національна служба здоров`я України (НСЗУ) [3]. 

За основу нової української моделі управління та державного 

фінансування медицини була взята Австралійська модель системи охорони 

здоров`я, оскільки вона була визнана найефективнішою моделлю управління. 

Американська компанія Bloomberg, яка є одним із провідних світових 

постачальників фінансової інформації, у 2016 р. провела дослідження на тему: 

«Найбільш ефективні системи охорони здоров’я у світі» [4]. В своїх 

дослідженнях працівники компанії враховували середню тривалість життя, 

абсолютнy й відносну вартість медичних послуг на душу населення. За 

результатами досліджень Австралія посіла 6-е місце у світі. Австралійці мають 

низьку дитячу смертність, низьку неонатальну смертність (смерть немовлят до 

28 днів від народження), а також у них висока середня тривалість життя – 82 

роки [5]. 

Саме тому Україною була вибрана Австралійська система охорони 

здоров’я і на початку 2018 року ця система була адаптована до нашої моделі 

управління та державного фінансування медицини.   

Основою сучасної української медичної реформи в галузі управління 

був вихід державних та комунальних медичних закладів охорони здоров`я з-

під впливу регіональних департаментів охорони здоров`я та їх перехід на 

самостійне планування, організацію та розвиток роботи медичного закладу.  

Основною відмінністю у фінансуванні медичних закладів був принцип 

«гроші йдуть за пацієнтом». Таким чином, тепер держава не фінансує кількість 

наявних ліжко-місць в установі, а проводить оплату медичним закладам через 

НСЗУ за фактично наданні послуги, проліковані випадки, процедури, за 

готовність закладу надавати медичну допомогу пацієнтам, які звернулись до 

установи.  

З цією метою Кабінетом Міністрів та Міністерством охорони здоров’я 

(МОЗ) було розроблено та прийнято Закон України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення» [2], в якому було визначено 

гарантований державою «базовий» пакет обсягу медичної допомоги, який 

повністю оплачуватиме держава. Також було затверджено перелік платних 

послуг, які не входять до безоплатного пакету. Конкретний список 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/most-efficient-health-care-2014-countries
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«безкоштовних медичних послуг» буде формуватися щороку, виходячи з 

потреб населення в медичному обслуговуванні, а також виходячи з пріоритетів 

державної політики у сфері охорони здоров’я та обсягу доступних коштів у 

Державному бюджеті.  

За новою реформою, заклади охорони здоров`я для збільшення 

фінансування своєї установи мають працювати над удосконаленням не лише 

кадрового потенціалу, а й над модернізацією матеріально-технічної бази та 

залученням сучасного обладнання для розширення спектра надання медичної 

допомоги населенню.  

Першою, і головною проблемою закладів охорони здоров`я України в 

часи реформування медичної галузі, є відсутність кваліфікованих менеджерів, 

які за короткий період часу зможуть реформувати та адаптувати свій заклад до 

нових умов існування. Сучасний керівник медичної установи повинен 

постійно покращувати інфраструктуру закладу, удосконалювати матеріально-

технічну базу, розширювати обсяг надання медичних послуг населенню, 

проводити постійне навчання медичного персоналу, розробляти та активно 

поширювати в засобах масової інформації рекламу свого закладу.  

Другою, не менш важливою проблемою становлення та реформування 

медичної галузі в Україні, є фінансування. Гостро стоїть питання – хто, за що 

і скільки має платити. Державний бюджет України виступає основним 

джерелом фінансування медичних послуг. В результаті розвитку сучасних 

технологій, малоівазивних втручань (це оперативні втручання через невеликі 

проколи тканин з використанням спеціальної апаратури), дороговартісних 

процедур та досліджень, система охорони здоров`я, особливо на початку 

реформування, потребує значних фінансових ресурсів.  

Для прикладу, на 2022р. Кабінет Міністрів України заклав видатки на 

медичну галузь всього 2,9% ВВП, хоча планувалось закласти не менше 5% [6]. 

Для порівняння видатки на медицину у США складають 16,9% ВВП, у 

Швейцарії – 12,2%, у Німеччині та Франції – 11,2% [7]. Звичайно, при такому 

низькому фінансуванні українських лікарень, проводити медичну реформу 

надзвичайно важко. Тому, щоб вижити в таких умовах, медичні заклади 

почали розширювати перелік платних послуг у своїх установах і залучати 

додаткове фінансування через спонсорів та благодійні організації.  

Сьогодні всі лікувально-профілактичні заклади перейшли у власність 

місцевих громад, як комунальні некомерційні підприємства. Оскільки у 

невеликих громадах коштів для модернізації та додаткового фінансування не 

вистачає, в порівнянні з закладами охорони здоров`я, власниками яких є 

громади з високим рівнем доходу, то розвивати невеликі медичні заклади, які 

є у власності маленьких громад, дуже важко.   

Третьою проблемою медичного реформування в Україні є зовнішні 

чинники. Пандемія COVID-19 та війна в нашій державі внесли свої корективи 

в фінансування медицини. Поширення коронавірусної інфекції викликало 

модифікацію та адаптацію потоків фінансування медичної галузі, оскільки 

виникла потреба впроваджувати нові медичні послуги, які до цього часу були 
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не актуальними, проводити організацію закупівель і методи поширення 

вакцин від вірусу.  

24 лютого 2022 р. в Україні розпочалась повномаштабна війна, яка, 

звичайно, не змогла пройти осторонь реформи медичної галузі. Наша держава 

змушена віддавати велику частину доходів на підтримку та фінансування 

збройних сил України, а медицина, з існуючим бюджетом, знову повинна 

адаптовуватися до таких умов.  

Сьогодні кардинально збільшилась кількість хірургічних послуг, які 

дуже часто потребують дороговартісного обладнання, коштів на яке не 

вистачає. Більш розвинені медичні заклади, в якості гуманітарної допомоги, 

змогли від клінік і організацій із-за кордону отримати обладнання та 

покращити таким чином свою матеріально-технічну базу.  

Наступною проблемою становлення сучасної медицини є необізнаність 

населення. Ми так довго жили в умовах радянської медицини, що населення 

довгий час не розуміло суті реформування медичної галузі. Низький рівень 

інформування населення щодо процедури отримання медичної послуги за 

програмою медичних гарантій призвів до того, що частина громадян не 

розуміла як їм вибрати сімейного лікаря і записатися до нього на прийом.  

Медицину поділили на: первинний, вторинний (спеціалізований) та 

третинний (високоспеціалізований) рівень. Первинний рівень забезпечував 

вибір кожному жителю нашої держави свого сімейного лікаря. Такий лікар мав 

проводити обов`язкові методи обстеження, лікування простих патологій, 

діагностику поширених хвороб та направлення пацієнта на наступні рівні 

надання допомоги. Вторинний рівень забезпечував надання допомоги при 

основних і поширених хворобах як консервативного так і оперативного 

профілю. Третинний рівень передбачав надання високоспеціалізованих 

діагностичних та лікувальних медичних послуг з використанням 

високотехнологічного обладнання.  

В Україні самі медичні працівники також були не готові до 

реформування медичної галузі. Впровадження реформи передбачало 

створення єдиного центру – «Електронна система охорони здоров`я», який 

забезпечував відмову від паперових медичних карток та перехід усіх медичних 

записів в електронний реєстр. Це вимагало від медичного персоналу знання 

комп’ютерної грамотності та уміння правильно кодувати медичні хвороби і 

послуги, які надавались пацієнтам. В деяких випадках самі заклади були 

некомп’ютеризовані, що створювало додаткову проблему. Важко було 

звикнути до конкуренції, оскільки реформа система охорони здоров`я 

створила ринок надання медичних послуг, а фінансування закладу відбувалось 

за фактом звернення та надання послуги пацієнту. Як наслідок, протягом 

тривалого періоду медичний персонал звикав до нових умов роботи. 

Довгий час не була врегульована система оплати праці медичним 

працівникам. Нарахування заробітної плати, як і раніше, проводилось згідно 

тарифної сітки. Це призвело до того, що згідно з даними Державної служби 

статистики України, за жовтень 2020 року середня місячна зарплата 

працівників сфери «Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги» склала 
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8300 грн. [8]. Медична галузь стала однією з найменш оплачуваних видів 

економічної діяльності в Україні. Це викликало масовий відтік медичних 

працівників зі сфери охорони здоров’я, що призвело до постійного зниження 

якості надання медичної допомоги населенню.  

В зв’язку з цим, Президентом України була дана вказівка Кабінету 

Міністрів та МОЗ розробити механізми оплати праці медичним працівникам 

гідного рівня. 12 січня 2022р. Кабінет Міністрів прийняв постанову «Деякі 

питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» [9], 

яка передбачала встановлення зарплати не менше 20 тис. грн. лікарям та 13,5 

тис. грн. для молодших спеціалістів з медичною освітою.  

За даними НСЗУ, у першому півріччі 2022 р. середня заробітна плата 

лікарів становила 21 тис. грн (у 1,5 рази більше ніж у 2021 році), а заробітна 

плата середнього медичного персоналу становила близько 15 тис. грн (на 34% 

більше ніж у 2021 році) [10].  

Сьогодні публічне управління розвитком сфери охорони здоров’я 

залишається одним з основних пріоритетів державної політики України, 

особливо в умовах воєнного стану. Публічне управління відіграє ключову роль 

у внутрішній політиці нашої країни через прийняття державними 

адміністраціями рішень щодо реалізації концепції доступності медичної 

допомоги для всіх без винятку громадян. 

Медична галузь створена і використовується суспільством для здійснення 

всього комплексу соціальних та медичних заходів, спрямованих на охорону та 

зміцнення здоров’я кожної людини та населення країни в цілому. І хоча органи 

державної влади не можуть гарантувати усім громадянам добре здоров’я, 

проте можуть створити певні передумови для його збереження і поліпшення. 
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та публічного адміністрування  

НУОЗ України імені П.Л.Шупика 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ  ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД МЕДИЧНИМИ 

ПОСЛУГАМИ СТОМАТОЛОГІЇ 

 

Сучасний стан соціально-економічної ситуації в нашій державі 

надзвичайно важкий і нестабільний із-за військової агресії Російської 

Федерації на територію суверенної України. Окупація територій, руйнація 

соціальної  інфраструктури, вимушена міграція, в тому числі і професійних 

кадрів все це не сприяє позитивному суспільному розвитку, а тим більше в 

системі охорони здоров’я.   

Аналіз довоєнного періоду проведення реформ щодо децентралізації, 

територіально-адміністративного устрою та галузі охорони здоров’я показав, 

що вони проходили з великими проблемами в кадровому, фінансово-

економічному та матеріально-технічному забезпеченні, що загнало в стресову 

ситуацію медицину, а й органи публічної влади та місцевого самоврядування.  

Відповідно до проведених реформ повноваження, ресурси і 

відповідальність передалися від центральної влади на місця, обраним 

представникам громади, які на ній проживають. Відповідно до змін рушійною 
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силою в країні стають не політики і чиновники, а сильні заможні територіальні 

громади.  Кожен мешканець села чи міста має право на сучасну медицину й 

освіту, доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, 

хороші дороги, чисті й освітлені вулиці. Найближчою до людей владою є 

органи місцевого самоврядування: сільські, селищні міські ради та їхні 

виконкоми. Отже саме вони повинні мати широкі повноваження і достатньо 

коштів, щоб бути спроможними вирішувати усі регіональні питання і нести за 

це відповідальність [2].  

Публічне управління України у сфері місцевого самоврядування 

спирається на інтереси жителів територіальних громад і передбачає 

децентралізацію влади та передачу частини повноважень, ресурсів та 

відповідальності органам місцевого самоврядування. В основу цієї політики 

закладено положення Європейської хартії місцевого самоврядування та 

найкращі світові стандарти суспільних відносин у цій сфері [2]. А звідси 

випливає, що і забезпечення якісними медичними послугами, в т.ч.  і 

стоматологічними,   органи місцевого самоврядування повинні вирішувати 

самі. 

Як показав аналіз при об’єднанні територіальних громад(надалі ТГ) 

склалось два типи адміністративно-територіального об’єднання: комфортне 

соціально-економічне об’єднання  та депресивне соціально-економічне 

об’єднання. ТГ з комфортним соціально-економічним об’єднанням  та 

наявністю достатньої кількості природних, матеріально-технічних, бізнесових 

та інших ресурсів, що необхідно для розвитку почувається комфортно. Інші 

ТГ  депресивного типу, населені пункти(села, хутори тощо), які не мають 

достатнього транспортного сполучення, низьку щільність населення та 

великий відсоток людей похилого віку з паліативними та хоспісними 

проблемами, відсутність матеріальних та природніх ресурсів, знаходяться в 

значній відстані один від одного, взаємодія між ними неактивна, занедбаність 

та безперспективність в соціально-економічному розвитку, а відтак і 

неможливість забезпечувати послугами своє населення відповідно до 

стандартів гарантованих державою. Всі ці чинники свідчать про те, що більш 

як в 50% ТГ необхідно застосовувати  механізми державного регулювання та 

вирівнювання соціально-економічного розвитку та забезпечення необхідними 

медичними та соціальними послугами [2].  

Розглядаючи забезпечення територіальних громад стоматологічними 

послугами слід зазначити, що і в кращі часи не всі регіони України мали 

достатню кількість закладів стоматологічного профілю, а в період 

неефективно проведених деяких медичних реформ, деякі з територіальних 

громад можуть взагалі залишитись без стоматологічних послуг [1].  

Після введення в дію Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року № 2168-УШ 

ситуація в стоматологічній галузі погіршилася, особливо у сільській 

місцевості, тому що в перелік гарантованого пакету медичних послуг, що 

будуть надаватися первинною ланкою стоматологія не ввійшла взагалі.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
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Національна служба здоров’я України планує оплачувати ургентну та 

дитячу стоматологію. Це означає, що майже вся стоматологія України 

втратила фінансову державну підтримку, а населення отримання 

стоматологічних медичних послуг.  В Україні шаленними темпами 

розвивається приватна стоматологія, але вона концентрується в основному в 

обласних центрах, та орієнтована, як будь-який бізнес, на прибуток і не буде 

безкоштовно обслуговувати населення. А якщо ми говоримо про сільські 

громади, то для їх мешканців стоматологічні послуги є недоступними із-за 

вартості  та маломобільності населення через вік або транспортне сполучення 

[4].  

В зв’язку з незадовільним станом стоматологічного обслуговування, як 

показує медична статистика призивної молоді, що з сільській місцевості 

юнаки мають на 56% більше захворюваності зубів ніж з міста де є можливість 

і профілактики і вчасного лікування зубів. Про пенсіонерів та людей похилого 

віку сільської місцевості можна констатувати одне, що вони як правило в 

своєму віці майже втратили всі зуби і звідси і хвороби та висока смертність, 

адже зуби як і будь який орган людини впливають на загальний стан здоров’я 

та якість і тривалість життя [3].   

На фоні війни та соціально-економічної кризи сподіватись на те, що з 

бюджету виділять кошти на запровадження стоматологічних медичних послуг 

під гарантії фінансування держави не приходиться, а громади будучи в 

депресивному стані соціально-економічного розвитку не спроможні 

утримувати на своїй території стоматологічний кабінет, але все одно, 

проблему необхідно буде вирішувати. На нашу думку є досить позитивний 

досвід Англії та Німеччини, коли для невеликих або депресивних громад для 

стоматологічного обслуговування населення закуповуються обладнані 

відповідними технічними стоматологічними засобами автомобілі, по типу 

пересувні стоматологічні амбулаторії які чітко за графіком прибувають в той 

чи інший населений пункт і надають медичні стоматологічні послуги 

населенню. 

Основними працівниками в таких мобільних стоматологічних 

амбулаторій є лікарі-інтерни, які за законодавством, повинні відпрацювати 

300  годин на благочинність. Для лікарів-інтернів це прекрасна практика і 

набуття досвіду, а для населення можливість профілактики та лікування зубів. 

Підсумовуючи вище зазначене, українське суспільство, особливо в 

сільській місцевості рано чи пізно зіштовхнеться з проблемою забезпечення 

населення стоматологічними послугами і об’єднавшись кількома громадами 

зможе придбати стоматологічну амбулаторію, що дозволить  у визначений 

графік обслуговувати  населення конкретних громад. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА З РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 

БІЗНЕСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ 

 

             Для сприйняття цілісної картини публічного управління 

інфраструктурною підтримкою малого підприємництва є потреба побудувати 

його модель, котра складається з переліку взаємопов'язаних понять, що 

використовуються для опису публічного управління інфраструктурною 

підтримкою малого підприємництва, котра включає об'єкт, суб'єкт та механізм 

управління. Як компоненти такого механізму виступають сукупність 

взаємозалежних принципів, методів, засобів впливу суб'єкта публічного 

управління на об'єкт державного управління.  

У моделі державного управління інфраструктурною підтримкою малого 

підприємництва як складові елементів треба визначити суб'єкт публічного 

управління як ланку, що впливає, об'єкт управління - діяльність окремих 

організацій, інститутів та об'єктів інфраструктури з надання інфраструктурних 

послуг, механізм управління, що включає методи та форми державного 

управління, форми підтримки, цільові орієнтири та індикатори досягнення 

мети. 

         Як мету публічного управління інфраструктурною підтримкою малого 

підприємництва, рекомендується розглядати виробництво, розподіл та 

надання комплексу інфраструктурних послуг, що створюють сприятливі 

умови для ведення бізнесу. Відповідно до цільових індикаторів ефективності 

державного управління інфраструктурною підтримкою малого 

підприємництва слід розглядати сукупність інтегрованих показників: індексу 
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масштабу діяльності малого підприємництва, індексу ефективності діяльності 

малого підприємництва та індексу результативності інфраструктурної 

підтримки.  

При формуванні концептуальної моделі публічного управління 

інфраструктурною підтримкою малого підприємництва необхідно 

враховувати, що є деякі відмінності управління в комерційній організації від 

управління на макрорівні та мезорівні, яке має свою особливість, виражену у 

владному впливі, що діє на об'єкт управління [3]. Процес публічного 

управління немислимий без системи, яка може розглядатися як якийсь 

механізм, що приводиться в дію певними інструментами впливу з метою 

отримання запланованого результату. У системі публічного управління 

певним чином складаються інформаційні зв'язки між її елементами та існує 

зворотний зв'язок, який дозволяє контролювати сам процес державного 

управління, визначати ефективність керуючого впливу. 

При формуванні цілей і завдань інфраструктурної підтримки малого 

підприємництва необхідно зберігати інтереси розвитку територій виходячи з 

їх географічного, демографічного, економічного, соціального, сировинного, 

природного, наукового потенціалу. Інфраструктура підтримки малого 

підприємництва має функціонувати як єдина система, якій властиві такі 

елементи: цілі та задачі, суб'єкти та об'єкти, функції, організаційна структура, 

єдність, самостійність і взаємодія елементів системи, певні форми, методи, 

механізми та інструменти. 

Принцип самостійності суб'єктів господарювання. Кожна організація, 

яка входить до інфраструктури підтримки малого підприємництва, самостійно 

обирає вид діяльності, несе відповідальність за витрати та самостійно 

розподіляє прибуток, за винятком організацій, що належать на правах 

власності державі. Необхідно зауважити, що відповідно до структурних змін 

економіки з'являються нові елементи інфраструктури, що сприяють розвитку 

нанотехнологій, соціальної інноваційної інфраструктури. В даний час 

перспективним елементом стратегічного планування є впровадження 

принципу збалансованості, заснованого на причинно-наслідкових зв'язках між 

ланками керованої системи, який враховує взаємний вплив її параметрів та 

факторів. Збалансований об'єкт - означає гармонійний, урівноважений по 

відношенню до всіх складових, узгоджений. 

Необхідне чітке визначення меж повноважень кожному рівні у сфері 

спільного управління. Місцеве самоврядування не повинно йти в розріз із 

державним управлінням, у своєму взаємозв'язку вони сприяють якісному 

наданню інфраструктурних послуг. У системі публічного управління 

інфраструктурною підтримкою малого підприємництва мають бути 

представлені всі базові функції управління для надання основного переліку 

інфраструктурних послуг стосовно реалізації задуманого та створення 

сприятливих умов функціонування малого підприємництва. 

Інфраструктурну підтримку можуть отримати будь-які малі і середні 

підприємства незалежно від форми власності, сфери діяльності, розмірів, 

територіальної власності [1]. Умови, на яких надається певний тип підтримки 
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– це критерії, визначені тим чи іншим проектом чи програмою. Розвиток 

конкуренції між організаціями, що входять до системи інфраструктурної 

підтримки малого підприємництва, сприяє більш якісному та ефективному 

наданню послуг. Держава повинна виключати можливість монополізму у 

наданні будь-якої інфраструктурної послуги. 

Організації інфраструктури підтримки малого підприємництва також, як 

і малий бізнес повинні брати участь у формуванні та реалізації державної 

політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва, експертизі 

проектів нормативних правових державних актів, правових актів органів 

місцевого самоврядування, що регулюють розвиток малого та середнього 

підприємництва. Ефект від підтримки малого підприємництва у вигляді 

збільшення фінансових надходжень та зайнятості населення має бути вищим 

за витрати на підтримку малого підприємництва, в іншому випадку 

інструменти підтримки стають неефективними, мають бути переглянуті та 

скориговані.  

        Концептуальна модель публічного управління інфраструктурною 

підтримкою малого підприємництва включає методи управління, які можна 

класифікувати з різних підстав. Існує розподіл методів управління за 

характером впливу стосовно керованої системи на прямі та опосередковані, 

більшою мірою відомі як адміністративні та економічні. Адміністративні 

методи характеризуються прямим впливом на інфраструктуру підтримки 

малого підприємництва та виражають волю виконавців за допомогою прямих 

односторонніх юридично-владних розпоряджень або непрямого впливу на 

відповідні об'єкти державного управління.  

           Серед основних економічних методів управління можна назвати: 

надання дотацій та субвенцій, фінансове, грошово-кредитне і бюджетно-

податкове регулювання, підтримка депресивних територій, проведення 

приватизації, розробка та використання оптимального оподаткування і 

майнових пільг, вчинення майнового заохочення та матеріальних санкцій, 

скорочення державних мит з окремих операцій, оптимізація тарифів, 

фінансово-матеріальне стимулювання виконавців для своєчасного і якісного 

виконання поставлених завдань. Дані методи управління об'єднують 

ініціатива та зацікавленість, які є їхньою основою. Уряд повинен таким чином 

вибудовувати свою економічну та фінансово-бюджетну політику, щоб 

зацікавити виконавців у виконанні належним чином функцій на користь 

держави.  

Такий підхід потребує постійного вдосконалення міжбюджетних 

відносин, підвищення рівня державного фінансування соціальних та 

перспективних проектів, скорочення розмірів нераціональних витрат, 

реструктурування державних зобов'язань [2]. В даний час на ринок, відповідно 

до вимог часу, виходять нові актуальні методи, серед яких можна назвати 

здійснення державного замовлення, обмеження впливу природних монополій 

в окремих галузях для створення конкуренції, оптимізація податкової системи, 

експортно-імпортне регулювання.  

Є підстави вважати, що використання оптимальних методів 
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економічного управління та раціональний їх вибір робить непотрібним 

тотальний адміністративний контроль. Виділяють також соціально-

психологічні методи управління, які включають соціально-психологічні 

способи на керовані об'єкт задля досягнення намічених цілей. До таких 

методів, як правило, відносять політичну агітацію, пропаганду, особисті 

зустрічі керівництва з бізнес-представниками, роз'яснення державної політики 

через ЗМІ, моральне засудження тощо.  Відповідно зусилля держави мають 

бути спрямовані на створення сприятливих умов для ведення бізнесу, на 

надання ресурсів малим підприємствам через форми підтримки із залученням 

об'єктів інфраструктури. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства визначення місця і ролі 

культури в процесах його життєдіяльності стає предметом особливої уваги 

учених, експертів, політиків. Це зокрема обумовлено тим, що завдяки культурі 

формується інтелект, духовність особистості, здатної вміло й відповідально 

розв’язувати соціальні, економічні, політичні, національні проблеми, що є 

важливою умовою розвитку суспільства й виходу його на нові рівні 

цивілізації. Тому культура не може залишатися поза увагою держави, завдання 

якої полягає у тому, щоб забезпечити всі необхідні умови для її повноцінного 
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функціонування і розвитку. При цьому головним є питання з’ясування 

сутності культури як об’єкта державного управління.  

Культура (від лат. culture – обробіток, виховання, освіта, розвиток, 

шанування) – все, витворене людиною, на відміну від природного середовища, 

яке дане суспільству у готовому вигляді. Це спосіб освоєння дійсності, 

створення цінностей, реалізації творчого потенціалу людини у сфері 

матеріальної й духовної діяльності. Культура – це не тільки все те, що створене 

руками й розумом людини, а й вироблений віками спосіб суспільного 

поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один 

до одного, до праці, до природи, до держави, до політики тощо.  

Належачи до певного суспільства, держави, людина зі своєю появою на 

світ органічно входить у вироблену її співвітчизниками культуру, вона стає її 

користувачем, творцем та носієм. Людина створила культуру, а культура – 

людину. Чим міцніші зв’язки людини з культурою народу, тим більшого 

можна сподіватися від неї як громадянина, свідомого творця матеріальних і 

духовних благ, патріота й носія культури нації [1].  

Культура виявляється в усіх сферах суспільства – в матеріальному 

виробництві, соціально-політичному, духовному житті. Це складна, 

багатовимірна й цілісна система, що історично розвивається. Динаміка життя, 

його еволюційні зміни надавали і надають культурі постійного поступу, 

видозмін, трансформації форм, методів, засобів. Культура формується, 

розвивається, поповнюється новими цінностями кожним поколінням 

спільноти.  

Розвиток світової цивілізації загалом і формування національних держав 

зокрема засвідчують, що культура є основним чинником формування нації, 

інструментом подолання релігійних, освітніх, етнічних розбіжностей в ім’я 

консолідації суспільства і створення держави. Культура нації складається з 

численних взаємопогоджуваних і взаємодоповнюючих елементів – мови, 

мистецтва, вірувань й звичаїв, національних суспільних, політичних, 

господарських, культурних інституцій, які взаємодіють у єдиному 

комунікаційному просторі. З цих унікальних “цеглин” будується своєрідна 

конструкція, на якій тримається ідентичність національної спільноти [3]. 

Виходячи з багатогранності культури, у науковій літературі існують 

різноманітні підходи до її визначення. Культура розглядається як: 

– особлива форма діяльності, пов’язана з мисленням, заняттям 

художньою культурою, прийнятими нормами поведінки тощо; 

– загальний рівень розвитку суспільства, його освіченості й 

раціональності на шляху «від дикості до цивілізованості»; 

– сума суспільних досягнень (включаючи технології, відносини й 

уявлення), завдяки яким людина виділяється з природи і виходить за рамки 

біологічної детермінації; 

– духовний вимір будь-якої діяльності, в якому формуються мотиви, 

принципи, правила, мета і смисл діяльності [2].  

Культура завжди була і залишається головним генератором моральних 

та духовних ідеалів суспільства, де творчість, у будь-якому її прояві, є 
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основою інноваційного мислення, оновлення суспільства. Будучи джерелом 

нових ідей, виробничою базою духовних цінностей, сфера культури є 

важливою творчою силою, базовим регулятором розвитку суспільства. 

Впливаючи на думки людей, їхні уявлення, суспільну діяльність, культура, 

виступає головним джерелом всіх змін і вибору нових шляхів організації 

суспільного життя, політичного та економічного розвитку суспільства. 

Сучасний світ швидко змінюється, стає дедалі складнішим і 

різноманітнішим, глобалізованим і постіндустріальним. Відбуваються 

масштабні, глибокі якісні зміни в суспільному розвитку. Динаміка життя 

надавала і надає культурі постійного поступу, видозмін, трансформації форм, 

методів, засобів. Культура формується, розвивається, поповнюється новими 

цінностями.  

Сьогодні у розвинених демократичних країнах з розподіленою владою і 

управлінням, ринковою економікою, розвиненими телекомунікаціями, 

декларованою свободою доступу до інформації, культура вирішує багато в 

чому інші, ніж, приміром, ще два століття тому, набагато більш різноманітні і 

складніші завдання, має інші пріоритети. Вона розглядається не лише як 

сукупність подій і явищ, а як один із вагомих ресурсів інноваційного розвитку 

суспільства. Так, у країнах Європейського Союзу давно визнано, що культура 

в широкому розумінні є основою розвитку і процвітання всіх сфер суспільного 

життя. Вона є невід’ємною складовою політики держав ЄС в сфері 

співробітництва та розвитку людського потенціалу, важливим інструментом 

сталого розвитку, а розширення доступу до культури визнається одним з 

пріоритетних завдань [4].  

Виходячи з цього, в Україні необхідно перейти до більш широкого 

визначення поняття культури, яким користуються розвинені держави. 

Стратегічним завданням має стати зміна об’єктивного статусу і суб’єктивного 

сприйняття галузі культури від сфери дозвілля і збереження матеріальної 

спадщини до розуміння того, що галузь культури є одним з ефективних 

механізмів поступального соціально-економічного розвитку країни.  

Наша держава йде дуже повільно до усвідомлення особливої ролі 

культури в суспільстві як ключового чинника вирішення проблеми 

суспільного розвитку, інтелекту нації та визнання його як стратегічного 

ресурсу модернізації країни. Сьогодні ще не сформована новітня концепція 

розвитку культури, яка б ґрунтувалася на розумінні культури як не лише 

засобу задоволення духовних потреб суспільства, але й значущого чинника 

розвитку соціального та людського капіталу і, в свою чергу, розвитку країни.  

Необхідні глибокі системні зміни, які зможуть здійснитися тільки через 

переосмислення ролі культури в суспільстві, ролі держави в підтримці 

культурної сфери та заходи її відповідальності за культурне життя країни. 

Розвиток культури України повинен стати найважливішим стратегічним 

напрямом державної політики, спрямованої на соціально-економічне 

зростання, зміцнення цілісності та конкурентоспроможності країни.  

У результаті наша держава отримає чималі здобутки не лише у вигляді 

високого рівня національної культури, а й у вигляді суспільства консенсусу та 
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соціальної солідарності, суспільства з високим показником толерантності, 

сформованої національної ідентичності [1]. 

У кожному окремому випадку розуміння і підходи до визначення 

культури залежить від специфічного інтересу та конкретного завдання 

дослідження і розглядається під певним кутом зору, тобто з багатьох сторін й 

аспектів, що наповнюють поняття “культура”, стають актуальними лише ті 

ознаки, які прямо пов’язані з предметом дослідження. Розуміння та 

застосування поняття “культура” у державному управлінні також має свої 

особливості, свій специфічний ракурс розгляду.  
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ПОЛІТИКИ 

 

Фінансування програм і заходів соціальної політики здійснюється 

різними економічними методами, або інструментами. Одним із основних 

методів, який використовується для залучення та перерозподілу коштів, є 

оподаткування. З позицій соціальної політики податки доцільно умовно 

поділити на дві основні групи: соціально-економічного характеру; державно-

економічного характеру. 

Податки першої групи справляють, в основному, з населення та 

результатів його трудової діяльності, а другої – з усіх інших сфер 

господарської діяльності, наприклад:  

- збори на спеціальне використання водних ресурсів 
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загальнодержавного значення та за користування водами для потреб 

гідроенергетики і водного транспорту;  

- платежі за користування надрами загальнодержавного значення; 

рентна плата за нафту та газ (вуглеводні), що видобуваються в Україні; 

- надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних 

бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державної казначейської 

служби України;  

- рентні плати за транзитне транспортування територією України нафти, 

природного газ, аміаку та низки інших платежів і зборів [1]. 

Тобто групу податків соціально-економічного характеру становлять 

податки, які формує населення через ціну, яку сплачує, купуючи товари чи 

отримуючи послуги, або через доходи від процесу трудової діяльності та певні 

відрахування з них. Ці податки можуть бути прямими, тобто такими, що 

стягуються державою безпосередньо з доходів чи майна платника податків, 

або непрямими, що оподатковують їх споживання, яке, своєю чергою, є більш 

стабільною та негнучкою величиною, ніж прибутки. До них належать: податок 

на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану 

вартість; акцизний податок; податок на майно; єдиний податок. 

Залежно від структур, які встановлюють податки, вони поділяються на 

загальнодержавні та місцеві. Загальнодержавні податки та збори 

встановлюються вищими органами державної влади, а їх стягнення за єдиними 

ставками є обов’язковим на всій території країни. Вони можуть розподілятись 

між ланками бюджетної системи таким чином: повністю надходити до 

державного бюджету; повністю надходити до місцевих бюджетів; 

розподілятись у визначених пропорціях між державним та місцевими 

бюджетами. 

Загальнодержавні податки і збори встановлюються лише відповідно до 

вимог Податкового кодексу України (ПКУ). 

Місцеві податки та збори визначаються органами місцевого 

самоврядування відповідно до законодавства, вони є обов’язковими до сплати 

в межах адміністративно-територіальних одиниць та зараховуються до 

місцевих бюджетів. Варіанти встановлення цих податків і зборів 

регламентуються повноваженнями цих органів: місцеві податки можуть бути 

у вигляді надбавок до загальнодержавних податків чи встановлюватись, 

безпосередньо виходячи з переліку, затвердженого органами влади вищого 

рівня [2]. 

Частка різних бюджетів (державного та місцевих) у формуванні податків 

соціально-економічної групи неоднакова. Як правило, переважають 

надходження з місцевих бюджетів, а такі податки, як земельний (що входить 

до податку на майно), податок на доходи фізичних осіб, формується лише на 

місцевому рівні. Найбільш суттєвим є внесок у базу оподаткування трьох 

перших з названих податків: податку на прибуток підприємств, податку на 

доходи фізичних осіб та податку на додану вартість. Решта перелічених 

податків менш вагома. 

Податок на прибуток підприємств є одним з видів прямого 
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оподаткування доходів юридичних осіб. Податок на прибуток підприємств в 

Україні має не лише значне фіскальне значення, але й широкі можливості для 

регулювання та стимулювання виробничої діяльності. За допомогою цього 

податку держава може здійснювати ініціювання розвитку окремих галузей 

національної економіки або регіонів, впливати на виробництво пріоритетних 

товарів, виконання робіт чи надання послуг, пожвавлювати інноваційну та 

інвестиційну діяльність, поглиблювати конкурентні відносини. Такий вплив 

можна виконувати за рахунок диференціації ставок оподаткування і надання 

пільг, амортизаційної політики, податкового кредиту та податкових знижок 

[3]. 

Надзвичайно важливим непрямим податком є податок на додану 

вартість (ПДВ), який став новим параметром для вітчизняної фінансової 

системи. Він є часткою новоствореної вартості та входить до ціни реалізації 

товарів і послуг. Хоча кінцевим реальним платником цього виду податків є 

споживач, платежі в державний бюджет на кожній стадії виробництва товарів 

чи надання послуг здійснює формальний платник, а саме продавець. 

Позитивним у встановленні ПДВ було те, що цей податок не накопичується в 

ціні товару (послуги), на відміну від податку з обороту, а дає змогу позбутись 

подвійної бухгалтерії, хоча вилучення ПДВ відбувається лише на кінцевій 

стадії товарно-грошових відносин.  

Фінансові трансферти – це метод фінансування, при якому відбувається 

одностороння та безповоротна передача коштів та активів від одних 

економічних суб’єктів до інших, що здійснюється на безоплатній основі. Слід 

зауважити, що трансферт може відбуватись і не в грошовій формі, а у вигляді 

надання певних послуг чи у формі додаткових економічних можливостей. 

Фінансові трансферти можуть бути двох видів: міжбюджетні та грошові. 

Міжбюджетні трансферти – це кошти, які безоплатно та безповоротно 

передаються з одного бюджету до іншого. Ці трансферти можуть бути 

класифіковані за різними критеріями: за критеріями напрямку руху коштів 

вони можуть бути вертикальними – трансферт відбувається між бюджетами 

різних рівнів чи горизонтальними – між бюджетами одного рівня. Поточними 

чи капітальними, якщо критерієм виступає частина бюджету, до якої 

скеровуються трансферти. Прямими, коли кошти чи майно перераховується 

безпосередньо на баланс суб’єкта, чи непрямими, коли відбувається передача 

територіальним органам влади права на надходження від певних національних 

податкових платежів чи часток від них у рамках податкових розщеплень [4]. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти 

– це дотації вирівнювання, субвенції, кошти, що передаються до Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів, а також 

додаткові дотації. 

Крім перелічених вище трансфертів, до місцевих бюджетів можуть 

спрямовуватись і трансферти інших органів місцевого самоврядування. Так, 

міські та районні ради можуть передбачити у своїх бюджетах дотації 

вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ чи міст 

районного значення та їх об’єднань. 
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Видатки місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів, поділяють на три групи у відповідності з 

критеріями розподілу, прийнятими Бюджетним кодексом України. 

Перша група – видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, 

які забезпечують першорядне надання послуг, що належать до соціально-

гуманітарної сфери та найближче розташованих до населення територій. Ці 

видатки здійснюються з бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст 

районного значення, а також їх об’єднань. 

Друга група – видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, 

які забезпечують надання послуг, що належать до соціально-гуманітарної 

сфери, гарантованих державою для всіх громадян України. Видатки цієї групи 

здійснюються з бюджетів міст республіканського (АР Крим) та обласного 

значення, а також з районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних 

громад. 

Третя група – видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, 

які забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих 

категорій громадян та послуги соціально-гуманітарної сфери, які мають 

застосування на всій території держави. Видатки цієї групи здійснюються з 

бюджету АР Крим та обласних бюджетів [5]. 

Грошові трансферти – державні програми, в межах яких надаються 

кошти потребуючим верствам населення для підвищення рівня та якості 

їхнього життя. Зазвичай це різного роду грошові виплати, які адресуються 

фізичним особам у рамках соціальних програм. 

Страхування, зокрема соціальне, яке виникло в часи формування 

організованого класу найманих працівників, базується на понятті соціального 

ризику і завдяки системі правових, економічних та організаційних заходів, 

покликане компенсувати наслідки дії цих ризиків. Основним інструментом 

системи загальнообов’язкового державного соціального страхування є сплата 

страхових внесків у відповідні грошові фонди. 

Субсидії, або безготівкова допомога чи винагорода, – метод 

фінансування, який передбачає покриття певних витрат підприємствам, 

домогосподарствам чи окремим особам за рахунок коштів державного чи 

місцевого бюджетів або цільових соціальних фондів. Сюди зазвичай входять 

субсидії, що мають прямий еквівалент у готівковій ціні, однак не є 

монетизованими. Найбільш яскравим прикладом цього виду допомог є 

субсидії населенню на відшкодування витрат зі сплати житлово-комунальних 

послуг [2].  

Гранти – це цільові кошти, які надаються на безповоротній основі 

некомерційним організаціям або фізичним особам на реалізацію проектів у 

соціальній сфері, зокрема благодійних програм, на проведення наукових 

досліджень, на отримання освіти, на інші суспільно корисні цілі з наступним 

звітом про їх використання та отримані результати щодо зміни ситуації. Грант, 

крім грошової форми, також може надаватись і в натуральній. На відміну від 

позики, кошти гранту не треба повертати. Грантові програми бувають 

відкритими (коли до конкурсу допускаються всі некомерційні організації та 
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фізичні особи, які відповідають певним вимогам донорської організації – 

грантодавця) та закритими (коли існують особливі умови для участі у 

грантовій програмі, наприклад, допуск тих бенефіціарів, що вже отримували / 

не отримували гранти від цього або іншого фонду, або вибір конкурсантів за 

територіальною, галузевою чи професійними ознаками тощо). За 

періодичністю проведення гранти поділяють на: разові, циклічні та постійні. 

Пільги – повне або часткове звільнення від дотримання встановлених 

законом загальних правил чи виконання яких-небудь обов’язків, законодавчо 

закріплена система привілеїв окремим категоріям населення (наприклад, 

пільги для учасників бойових дій, зокрема тих, хто бере участь в АТО, 

багатодітних та малозабезпечених сімей тощо) [1].  

Пільги в Україні стали тріумфом патерналізму, дійсну кількість 

пільговиків визначити неможливо, оскільки частина пільг прописана в 

законодавстві, а інші – передбачені нормативно-правовими актами, в тому 

числі актами місцевих рад. 
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Фізкультурно-спортивне право займає у міжнародній юридичній науці 

та практиці значне місце, ця обставина пояснюється тією величезною роллю і 
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значенням фізичного виховання та спорту, які вони мають у сучасному світі, в 

контексті підтримки та збереження здоров'я людей, розвитку їх фізичних 

можливостей у сфері спортивних досягнень. Міжнародне фізкультурно-

спортивне право стало активно формуватися як на рівні міждержавних 

організацій та об'єднань, так і на рівні міжнародних спортивних організацій та 

федерацій. Для вироблення єдиної політики у фізкультурно-спортивній галузі 

державам-учасникам міжнародних договорів необхідно визначити єдині 

принципи, відповідно до яких здійснюватиметься діяльність.  

Міжнародним спортивним організаціям потрібна єдина нормативно-

правова база для роботи з національними федераціями та міністерствами, 

клубами та спортсменами. На рівні міжнародних об'єднань та організацій – 

таких, як Рада Європи чи ЮНЕСКО   декларуються основні права людини у 

сфері фізичного виховання та спорту, наголошується на значущості спорту для 

міжнародного співробітництва та гармонійного розвитку особистості. На рівні 

міжнародних спортивних організацій виробляються та юридично 

оформлюються конкретні механізми переходів спортсменів із клубу до клубу, 

правила проведення міжнародних змагань та допінг-контролю, права та 

обов'язки організацій-членів федерації, умови функціонування міжнародного 

арбітражу.  

Наприкінці минулого століття залучення держави до спорту стало 

реальною необхідністю. Це включення питань спорту до текстів конституцій 

різних країн, що не тільки гарантує права громадян на заняття спортом, а й 

офіційно визнає державну роль спорту в суспільстві [2]. Інша сторона – це 

участь уряду та місцевих органів влади у розвитку та фінансуванні спорту, 

будівництві та утриманні спортивних споруд, оздоровчих центрів, підготовці 

спортсменів та їх наставників, здійсненні науково-дослідної та інформаційної 

діяльності. Міжнародна хартія фізичного виховання та спорту проголошена 

Генеральною конференцією ООН з метою ставити розвиток фізичного 

виховання та спорту на службу прогресу людства, сприяти їх розвитку та 

спонукати уряди, неурядові організації, працівників освіти та окремих осіб 

керуватися нею.  

Фізичне виховання та спорт є важливими елементами безперервної 

освіти у загальній системі освіти. вони повинні розвивати у кожної людини 

природні здібності, волю, витримку та сприяти її повному включенню до 

суспільства. Фізичне виховання та спорт збагачують суспільство на різних 

рівнях: на рівні окремої людини вони сприяють збереженню та покращенню 

здоров'я, розумному проведенню дозвілля, дають людині можливість краще 

переносити незручності сучасного життя. На рівні суспільства вони 

розвивають спортивний дух, який і поза спортом необхідний життя 

суспільства. 

Програми фізичного виховання та спорту повинні відповідати потребам 

окремих осіб та суспільства загалом. Тому вони мають розроблятися з 

урахуванням індивідуальних особливостей, а також організаційних, 

культурних, соціально-економічних та кліматичних умов кожної країни. 

Пріоритет має віддаватися групам суспільства, які у несприятливому 
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становищі, спорт має бути вільним від комерційного впливу, заснованого на 

прагненні до наживи [1]. Незалежно від права на свободу інформації, кожен 

працівник засобів масової інформації повинен повністю усвідомлювати свою 

відповідальність у плані соціального значення, гуманістичної мети, моральних 

цінностей фізичного виховання та спорту.  

Поняття «спорт» означає всі форми фізичної активності, які через 

епізодичну чи організовану участь спрямовані на вираження та вдосконалення 

фізичного та розумового стану, формування соціальних відносин чи 

досягнення результатів у змаганнях усіх рівнів. Планування має враховувати 

низку факторів – громадських, приватних, локальних – та передбачати 

можливості для ефективного менеджменту, безпечного та повного 

використання спортивних споруд. Власники спортивних споруд повинні 

вжити необхідних заходів щодо забезпечення доступу до спортивної споруди 

осіб із фізичними та розумовими вадами.  

          Говорячи про основи фізичної підготовленості, існує рекомендація 

державним органам сприяти в організації та менеджменті професійного 

спорту, у створенні та захисті офіційного статусу спортсменів-професіоналів. 

Трудові ресурси спорту повинні мати відповідну кваліфікацію, а особи, 

пов'язані з керівництвом або методичною роботою у спорті, повинні пам'ятати 

про захист безпеки та здоров'я людей, які перебувають під їхньою опікою [3]. 

Дбаючи про поліпшення фізичного, соціального та психічного здоров'я людей, 

необхідно дотримуватися принципу економії ресурсів планети в рамках 

збалансованого навколишнього управління середовищем.  

Заняття спортом мають бути спрямовані на розвиток фізичних, 

психічних та соціальних якостей, повинні навчати етичних норм 

справедливості та дисципліни, виховувати повагу до себе та інших людей, 

навчати терпимості та відповідальності, необхідної для життя в 

демократичному суспільстві, виховувати самоконтроль, пропагувати 

здоровий спосіб життя. Громадські фонди повинні надавати йому належну 

фінансову підтримку; при розробці політики та її планування на місцевому та 

національному рівнях спорт як фактор соціально-культурного розвитку 

повинен отримати комплексний підхід разом з такими галузями, як виховання, 

здоров'я, соціальні служби, улаштування території, захист природи, служба 

культури та відпочинку; ефективна спортивна політика може бути здійснена 

лише за оптимальної координації діяльності всіх приватних та державних 

органів, прямо чи опосередковано пов'язаних зі спортом.  

Державні органи повинні передбачити спортивні майданчики, спортивні 

споруди, що відповідають суспільним потребам та доступні для населення за 

цінами; спортивні центри повинні бути доступні для всіх громадян, незалежно 

від стану їхнього здоров'я . Будівництво нових центрів має враховувати 

демографічні та соціально-економічні тенденції суспільства; необхідно 

підтримувати виробництво устаткування; місцева влада повинна 

підтримувати такі види діяльності, які дозволяють усім членам сім'ї займатися 

спортом разом, спортивна діяльність дозволяє скрасити труднощі незаможних 

верств населення, тому має розвиватися державою й у районах проживання 
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громадян із обмеженими доходами. 

Спорт дає свої економічні імпульси як чинник споживання спортивних 

послуг і товарів, і навіть як чинник, що дозволяє створювати нові робочі місця. 

Він також робить великий внесок у місцевий, регіональний та національний 

розвиток; необхідно розвивати різноманітні джерела фінансування спорту. 

Поки що у європейських країнах переважна більшість коштів надходить із 

державного сектора; місцеві органи влади спільно з громадським сектором та 

підприємствами повинні надати масовому спорту умови для змагань та самі 

мають брати участь у них; місцеві органи влади повинні розподіляти кошти 

таким чином, щоб забезпечити і незаможним умови для здорового способу 

життя. 

Фізичне виховання та спорт, особливо масовий спорт, покликані 

вирішувати багато соціально-економічних проблем, таких як об'єднання 

суспільства, відволікання молоді від згубних звичок, профілактика 

захворювань, підвищення середньої тривалості життя та її якісного рівня. 

Тому, маючи незаперечну соціальну значущість, фізкультурно-спортивна 

діяльність залишатиметься об'єктом європейського правового регулювання та 

співробітництва.  
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         Сучасний світ, що швидко розвивається і ускладнюється, в рамках своєї 

еволюції надає людству не тільки нові блага, можливості, технології, а й 

вражає новими загрозами, а також загострює вже наявні проблеми. Світова 

спільнота не встигає об'єктивно впоратися зі старими погрозами, виробити 
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дієві механізми протидії, як виникає необхідність протистояти новим, які 

знову виникли, що зрештою негативно позначається на ефективності 

забезпечення національної безпеки держав, однією з загроз, що 

актуалізуються, виступає проблема продовольчої безпеки. 

            У зв'язку з цим «продовольство» та «продовольча безпека» є дуже 

важливим значенням в межах системи забезпечення національної безпеки. 

Забезпечення продовольчої безпеки країни – один із пріоритетних напрямів 

державної економічної політики, найважливіший чинник економічної безпеки 

нації, одне з головних завдань органів публічного управління. Останнім часом 

зростає вплив на забезпечення продовольчої безпеки України зовнішніх 

факторів, що є наслідком глобалізації економіки, котра триває, і зростанням 

значущості продовольства як одного з основних факторів політичної та 

соціально-економічної стабільності будь-якої держави. 

          Проблема продовольчої безпеки взаємопов'язана з низкою інших сфер 

життєдіяльності суспільства: соціальною, економічною та іншими, у зв'язку з 

цим, створивши умови для забезпечення продовольчої безпеки, тим самим 

можливо створити сприятливі умови для поліпшення стану суміжних сфер 

життєдіяльності суспільства.  

          Міжнародна продовольча безпека визначає, що виробничі сили 

міжнародного співтовариства повинні забезпечувати зростання попиту на 

продукти харчування, з метою задоволення потреб людини. При цьому 

міжнародна продовольча безпека в контексті забезпечення сфери передбачає 

активне використання такого інструменту, як міжнародна торгівля. За 

допомогою імпорту та експорту держави можуть закуповувати або продавати 

надлишки продовольчої продукції, тим самим сприяючи зміцненню стану 

продовольчої безпеки тих країн, де спостерігається дефіцит за тією чи іншою 

категорією продуктів харчування [3]. Також міжнародна продовольча безпека 

передбачає створення та своєчасне поповнення резервних запасів 

продовольства для забезпечення продовольчої безпеки за негативних факторів 

– неврожай, економічна криза тощо. 

          В сучасних умовах проблема продовольчої безпеки насамперед 

пов'язана із недостатньою забезпеченістю їжею великої кількості населення на 

планеті, скороченням різноманітності раціонів, нерівномірним розподілом 

продовольчих ресурсів. Більше того, проблема продовольства безпосередньо 

взаємопов'язана з екологічною проблемою: у зв'язку з погіршенням 

екологічної обстановки погіршуються якість та обсяги виробництва 

продовольства. Продовольча безпека є здатністю держави, а також суспільства 

забезпечувати необхідну кількість продуктів, їх доступність, якість для всього 

населення. У цьому дані продукти повинні забезпечувати активне і здорове 

життя, тобто бути достатніми для підтримки здоров'я населення. 

         Продовольча безпека, як і будь-який інший елемент системи безпеки, має 

певні критерії, за допомогою яких і визначається стан, а також проблемні 

аспекти даної сфери. Виявлення та визначення такого показника як 

продовольча безпека включає велику кількість показників: такі показники як 

продовольчі потреби населення, можливість держави забезпечувати потреби 
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населення, показники імпорту та експорту продовольства.  В межах 

продовольчої безпеки особлива увага приділяється тимчасовим показникам – 

кількість днів, протягом яких продовольчі потреби забезпечуватимуться за 

рахунок продовольчих запасів.  

         Продовольча безпека є складовим елементом системи безпеки нашої 

держави, за допомогою забезпечення продовольчої безпеки України 

забезпечується недоторканність держави, її суверенітет, підтримується 

демографічна ситуація, соціально-економічне забезпечення населення, 

формуються необхідні та достатні умови для підтримки здоров'я, якості життя 

громадян України. Основною метою забезпечення продовольчої безпеки 

України є забезпечення населення достатньою кількістю якісного 

продовольства. У зв'язку з цим слід сказати про необхідність забезпечення 

населення України якісними продуктами тваринницької, 

сільськогосподарської та рибної продукції. Досягнення цієї мети необхідно 

наростити достатніми обсягами виробництва задля забезпечення внутрішніх 

потреб населення, і навіть створити відповідні резерви продовольства. 

          Серед завдань забезпечення продовольчої безпеки слід виділити такі 

формування і підтримка достатнього обсягу доступної та якісної продукції для 

населення, яка відповідала б раціону харчування та була достатньою для 

забезпечення здорового і активного способу життя людини; підтримку 

вітчизняних виробників продуктів харчування (продовольства) для 

забезпечення незалежності держави в рамках забезпечення населення 

продовольством [2]. Важливим також є контроль якості, а також безпеки 

продуктів, що виробляються та реалізуються на українському ринку, 

прогнозування, вирішення та попередження можливих загроз продовольчій 

безпеці нашої держави, а також мінімізація можливого наслідку реалізації цих 

загроз, формування запасів та фондів продовольства, підтримки системи 

готовності, за надзвичайних ситуацій забезпечення населення держави 

достатнім пакетом продовольства. 

          Продовольча безпека - це найважливіша частина соціальної та 

економічної безпеки України, уособлюються на увазі продовольча безпека 

стосовно належного стану економіки, а саме агропромислового комплексу та 

галузі виробництва продуктів харчування, які незалежно від зовнішніх умов 

здатні забезпечувати населення необхідними та належної якості продуктами 

харчування.  Деякі фахівці під продовольчою безпекою трактують здатність 

держави забезпечувати продовольчі потреби свого населення. При цьому дана 

здатність повинна гарантуватися ресурсами держави, а також продовольство, 

що надається, має відповідати нормам безпеки і якості. 

          Загалом, варто зазначити, що стан і характеристика продовольчої 

безпеки повністю відбивається на стані національної безпеки а саме інтеграція 

до міжнародної продовольчої спільноти та продовольчі загрози можуть мати 

статус економічних та соціальних, взаємовплив рівня забезпечення 

продовольчої безпеки України на рівень забезпечення інших елементів 

системи національної безпеки держави. 

          Варто наголосити, що рівень забезпечення продовольчої безпеки 
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України є залежним від великої кількості як внутрішніх факторів, так і 

зовнішніх. Має місце використання внутрішніх факторів елементів, на які 

держава може прямо чи опосередковано впливати для стимулювання та 

розвитку рівня забезпечення продовольчої безпеки.  Нормативно-правове 

забезпечення процесу управління енергобезпекою в українській економіці 

відрізняється декларативністю, розпливчастістю, і як наслідок – недостатньою 

ефективністю. Ціни на паливо динамічно змінюються в більшу сторону при 

посівних та при збиральних роботах.  

Доставка до споживача, до роздрібної мережі має витрати, які 

виробники, переробники та роздрібні мережі найчастіше змушені перекладати 

на споживача. У нашому суспільстві є менш соціально-захищені верстви 

населення молоді сім'ї, які не завжди мають власне житло, а у випадках, коли 

сім'я збільшується природним способом, діти повинні мати доступне та 

безпечне харчування [1]. Адже безпечне продовольство для дітей – запорука 

здорового майбутнього покоління, представниками іншої, не менш захищеної 

соціальної групи, виступають пенсіонери та інваліди, які найчастіше живуть 

на кошти пенсії. 

           Питання різниці у ціні можна вирішити двома шляхами: перший спосіб 

збільшити розмір пенсій до рівня необхідного задоволення потреб у 

продовольстві. Інший спосіб, який виявляється у створенні групи соціальних 

товарів, однозначно не вирішить проблему, тим більше зниження витрат, що 

впливають на ціноутворення, лише зменшить якість товарів. Точний баланс 

розглянутих факторів може вплинути на доступ населення до продовольства, 

а саме його цінова та якісна складова, визначають поняття «продовольча 

безпека».  
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РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

            

Роль органів державної влади у розвитку фізичної культури та масового 

спорту має бути спрямована на ефективну реалізацію цього пріоритетного 

напряму державної соціально-гуманітарної політики. Цей факт вимагає 

удосконалення процедури фізичного виховання в українському суспільстві, як 

складного соціокультурного феномену. Становлення і розвиток фізичної 

культури у суспільстві здійснюється, передусім, через індивідуальну 

свідомість, адже фізичне виховання індивіда є одним із складових суспільного 

здоров’я. Важливим є формування та реалізація державної політики у цій 

сфері, створення сприятливої для здорового способу життя інфраструктури 

фізкультурно-оздоровчих об’єктів, процеси активізації громадськості діяти в 

інтересах власного здоров’я. 

За допомогою планування менеджер визначає основні напрямки 

докладання зусиль і прийняття рішень, котрі забезпечать єдність цілей всім 

членам фізкультурно-спортивної організації. Фізкультурно-спортивна 

організація складається з елементів, які необхідно структурувати, щоб 

організація могла виконувати намічені плани і тим самим досягати 

поставлених цілей та завдань. Як показала промислова революція, почалося 

усвідомлення того, що організація роботи певним чином дозволяє групі 

працівників досягти набагато більшого, ніж вони могли б зробити без 

належної організації.  

Функція організації стосується до системи управління, характеризуючи 

властиві їй характеристики: склад, структуру, взаємозв'язок, процес взаємодії 

зазначених елементів, а також мотивацією. Успішність мотивації полягає у 

переконанні працівника в тому, що його особисті цілі та потреби є складовими 

частинами організаційних цілей та невіддільні від них [3]. У процесі 

прогнозування менеджер фізкультурно-спортивної організації розробляє 

сценарії можливих ситуацій у майбутньому, а прогнози будують з 

урахуванням статистичних даних за попередні періоди з урахуванням 

екстраполяції,  за допомогою економіко-математичних моделей, за допомогою 

експертних оцінок. 

Специфіка функцій управління у сфері фізичної культури та спорту 

полягає в наступному. У фізичній культурі важливе значення має 

функціональне планування, що є частиною сукупного планування на рівні 

спортивної організації, але водночас це єдина система планування лише на 

рівні організаційної ланки чи функції спортивної організації. Функціональне 

планування дає можливість одній функціональній ланці бути частиною 

широкої структури і водночас самостійним цілим [2]. Об'єднання людей у 

групу для досягнення індивідуальних цілей та задоволення індивідуальних 

потреб характерно для фізичної культури та спорту та відносить його до тих 

типів, де неможливі жодні дії без людської взаємності та різних зв'язків між 

людьми.  

В спортивному менеджменті мотивація включає мотивацію персоналу 
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фізкультурно-спортивної організації та діяльність, що має на меті активізувати 

інтерес населення до занять різними видами спорту та фізичними вправами.  

Контроль і облік - це стадія управління, завданням якої є оцінка якості 

виконання прийнятих рішень, кількісна оцінка результатів роботи 

фізкультурно-спортивної організації, а також оперативний облік роботи, що 

проводиться в організації. 

           У сучасних ринкових умовах спортивний менеджер є ключовою 

фігурою у фізкультурно-спортивній організації. Проаналізувавши посадові 

обов'язки різних категорій фізкультурно-спортивних працівників, передбачені 

кваліфікаційними характеристиками, можна дійти висновку, що окремі 

елементи управлінської діяльності певною мірою притаманні всім категоріям 

працівників фізичної культури та спорту [1]. Викладацький склад у 

фізкультурно-спортивній організації здійснює набір у спортивну школу 

(секцію) бажаючих займатися фізичною культурою та спортом, забезпечує 

безпеку навчально-тренувального процесу, розробляє плани підготовки (річні 

та поточні), веде систематичний облік, аналіз, узагальнення результатів 

роботи, організує відпочинок спортсменів у режимі навчального та 

позанавчального часу установи, організовує та проводить за участю інших 

педагогічних працівників та батьків фізкультурно-спортивні свята, змагання, 

дні здоров'я та інші заходи оздоровчого характеру, організовує роботу гуртків 

та спортивних секцій, здійснює зв'язки із установами додаткової освіти 

спортивної спрямованості та закладами спорту.  

           Фізична культура і спорт є об'єктом управління соціальної сфери а 

соціальна сфера - це сукупність галузей, підприємств, організацій, які 

безпосередньо пов'язані і визначають спосіб життя та рівень життя людей, їх 

добробут і споживання [4]. Організації сфери фізичної культури та спорту 

здійснюють специфічні функції, пов'язані із задоволенням специфічних 

потреб. Продуктом виробництва у цій галузі виступають оздоровчі та 

видовищні послуги, які нині задовольняють різноманітні потреби 

фізкультурно-спортивної спрямованості людей. У сфері фізичної культури та 

спорту основним результатом праці є послуги, більшість послуг, що 

виробляються та споживаються у сфері фізичної культури і спорту, належать 

до соціально-культурних послуг. 

Особливості соціально-культурних послуг як основного виду продукту 

фізичної культури та спорту вимагають від своїх виробників та продавців 

використання спеціальних підходів, що дозволяють ефективно організувати 

виробництво та збут цього продукту. Специфіка галузі фізичної культури та 

спорту полягає в тому що  ринок може задовольнити потреби тільки в даний 

момент і немає можливостей створення резервів і запасів, за винятком ринку 

спортивних товарів, а також те що  з розвитком суспільства набуває високої 

соціальної значущості як інструмент оздоровлення нації, пропаганди 

здорового способу життя, боротьби з асоціальними явищами. 

Реалізація фізичним вихованням консолідуючої функції держави 

здійснюється через комунікативні можливості, так як фізична культура є 

основою суспільного здоров’я. Ці складові утворюють відчуття соціальної 
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стабільності, що суттєво позначається на здоров’ї індивіда, воно 

детерміноване рівнем життя у соціумі. Комерційні види спорту віддаляють 

реальні можливості масових занять фізичними вправами  у суспільстві на 

задній план, що знижує мотивацію до масового спорту та є однією з причин 

погіршення стану здоров’я у суспільстві. Метою державної політики 

фізичного виховання має бути розбудова здорового і стабільного суспільства, 

в якому ефективно діє розв’язання соціальних проблем. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

          Обраним державою інноваційний шлях розвитку і модернізації є 

рушійною силою на середньо та довгострокову перспективу. Це стосується 

всіх сфер діяльності, зокрема розвитку сфери послуг. Пріоритетні напрямки 

модернізації ринку туристичних послуг включають модернізацію 

інфраструктури, а саме готельний та ресторанний бізнес, торгівлю і 

громадське харчування, транспорт. Для цього потрібна повна інвентаризація 

всіх туристичних об'єктів, а також достовірна інформація про сучасний стан 

інфраструктури. Це передбачає розробку та утримання електронного кадастру 

територій, етнокультурних та спортивно-масових об'єктів, а також інших 

об'єктів туристичної інфраструктури. 

Важливим елементом модернізації ринку туристських послуг є 

інноваційний потенціал, що визначає рівень значущості для соціально-

економічного розвитку  туризму [3]. Критеріями оцінки інноваційного 
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потенціалу публічного управління туризмом можуть бути створення та 

введення в дію нових об'єктів, виробництв індустрії туризму на базі 

прогресивних технологій, проведення комплексних досліджень щодо 

підвищення ефективності діяльності туристських підприємств на основі 

сучасних інформаційних технологій, автоматизованих систем управління 

різного призначення та розробка маршрутів та впровадження технологічних 

процесів в масштабах, необхідних для досягнення цілей програми. 

          В розвитку туристичної сфери значне місце починає займати 

підприємницька ініціатива, під підприємництвом у сфері туризму розуміється 

діяльність, спрямована на розвиток ініціативи зі створення об'єктів і заходів 

туристичної привабливості. Форми здійснення підприємницької діяльності 

можуть бути різними, у тому числі індивідуальне приватне підприємництво, 

створення товариств, залучення фінансово-промислових груп, холдингів та 

компаній відповідно до масштабу, напряму та сфери реалізації програмних 

заходів. Підприємництво в туристичній сфері включає безліч напрямків, серед 

яких можна виділити створення туристичних підприємств, екскурсійне 

обслуговування, готельний бізнес, ресторанний бізнес, сферу дозвілля та 

розваг.  

          Економічна ефективність у сфері туристських послуг означає отримання 

економічного ефекту від організації туризму та туристичного обслуговування 

населення, виробничо-обслуговуючої діяльності туристичної фірми. В умовах 

значного скорочення зайнятості у реальному секторі економіки слід звернути 

увагу на використання місцевих ресурсів, які можуть забезпечити 

довготривалі та рентабельні форми економічної діяльності. З урахуванням 

цього в програмах розвитку туризму створюються проектні групи із 

представників найбільш зацікавлених та компетентних у цій галузі фізичних 

та юридичних осіб, некомерційних організацій, державних та місцевих органів 

влади на тимчасовій основі для розробки, впровадження та реалізації проекту. 

Важливою є розробка маркетингової стратегії формування туристського 

продукту за двома напрямами збереження, зміцнення, розвиток та 

вдосконалення існуючої туристського пропозиції, а також  формування нового 

продукту, що враховує світовий та внутрішній попит та конкурентні переваги 

туристичного потенціалу держави. 

           Забезпечення маркетингової стратегії просування державного 

турпродукту на внутрішньому та міжнародному ринках можна здійснювати 

шляхом розробки та реалізації рекламно-інформаційних та іміджевих заходів 

щодо популяризації внутрішнього та в'їзного туризму, видання каталогів, 

буклетів, путівників та іншої друкованої продукції [2]. Важливою є 

модернізація кадрового потенціалу підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації фахівців туріндустрії забезпечуються через створення системи 

безперервної освіти в державі за всіма спеціальностями туріндустрії, що 

засновано на взаємодії підприємств сфери туризму та профільних навчальних 

закладів з використанням можливостей державного замовлення на підготовку 

фахівців з найбільш значущих та перспективних напрямків туристської 

діяльності. 
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        Особливе значення має вирішення питань застосування сучасних 

інформаційних технологій з використанням можливостей відповідного 

туристичного інформаційного центру та інформаційних бюро, цифрові 

технології міцно увійшли в туристичну сферу послуг та готельний бізнес. 

Оскільки туристичні та готельні послуги сильно залежать від якості праці 

працівників, задіяних у цій сфері, цифрова трансформація праці призведе до 

серйозних наслідків на туристичному ринку. Цифрова трансформація праці 

передбачає зміну підходів до організації праці працівника, до етапів процесу 

праці, до функцій працівника, а також до системи трудових відносин загалом 

на основі застосування цифрових технологій. 

          Повсюдна цифровізація в туризмі призведе до того, що в майбутньому 

не знадобляться такі професії, як турагент, консультант, бухгалтер та інше, 

тому що цю роботу зможуть виконувати роботи або інформаційно-

комп'ютерні програми. До того ж, штучний інтелект досі не навчений 

приймати етичні рішення з урахуванням різних моральних і культурних норм. 

Тому саме творчих та винахідливих працівників, здатних швидко 

орієнтуватися та адаптуватися до нових умов та завдань, шукатимуть 

туристичні організації. Наступний напрямок розвитку цифрової 

трансформації праці зачіпає якість праці працівників сфери туризму та 

готельного бізнесу [4]. В епоху цифрової трансформації праці високо 

цінуватимуться «soft skills» або гнучкі навички працівника, володіючи якими 

він зможе легко навчатися і пристосовуватися до нових технологій та умов 

роботи. 

            Крім того, з появою цифрових технологій працівникам для підвищення 

їх конкурентоспроможності на ринку праці, а також для побудови кар'єри 

всередині організації необхідно постійно навчатися, отримувати нові знання 

та вміння, стежити за появою нових методик та підходів. Так, вже зараз 

розуміння працівниками необхідності постійного навчання для кар'єрного 

зростання сприяло появі в мережі Інтернет різноманітності тренінгів та 

онлайн-шкіл, які дають знання з основ комп'ютерних та інформаційних 

технологій, нових тенденцій у бізнесі та розвивають особистісні якості. При 

цьому цифрова трансформація праці вимагатиме від співробітників сфери 

туризму та гостинності підвищувати так звані «цифрові навички» або вміння 

пристосовуватися до нових технологій та працювати з ними. 

        Разом з тим, у туризмі розвиватимуться технології онлайн-управління 

роботизованою технікою, для чого на початковому етапі буде потрібна велика 

кількість онлайн-операторів, вакансії онлайн-операторів можуть бути 

заповнені за умов часткової зайнятості. Крім того, в майбутньому цифрові 

технології дозволять найкращим чином інтегруватися в ринок працівникам з 

обмеженими можливостями та забезпечать їх відповідними та безпечними 

вакансіями. Туристичні організації зможуть оптимізувати фінансові ресурси, 

використовуючи, наприклад, одного кваліфікованого професіонала, який 

зможе за допомогою цифрових технологій контролювати як виробничі, так і 

економічні процеси [1]. До того ж, цифрові технології відкриють можливості 

для працевлаштування фахівців з регіонів з низьким локальним попитом на 
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ринку праці, які зможуть не тільки працювати віддалено, а й за необхідності 

підвищити свою кваліфікацію або освоїти нову професію.  

         Згодом прогнозується перенесення з центру на периферію частини 

бізнес-процесів задля економії на трудових ресурсах, оренді та ін., що, 

природно, позитивно позначиться на місцевих ринках праці. Незважаючи на 

всі позитивні прогнози, у цифровій трансформації процесу праці у сфері 

туризму та готельного бізнесу існує і зворотний бік. Неминуче відбудеться 

скорочення робочих місць, оскільки активно використовуватимуться 

технології інтернету речей, штучний інтелект та інші цифрові технології, які 

скоротять ланцюжок створення вартості турпродукту до мінімуму. 
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         Сьогодні існує потреба розглянути педагогічні вимоги формування 

електоральної грамотності в студентів, тобто навчальної реконструкції, яка 

передбачає використання атрибутів електорального процесу, способів дії з 

предметами, виконання регламентів з метою відтворення відносин між 

суб'єктами електорального процесу. Дана складова дозволяє студенту 

сформувати повніший, «чуттєвий» образ соціальної дійсності про те, щоб 
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точніше сформулювати своє розуміння явищ і процесів, і навіть ставлення до 

них.  

          Вимога інтерактивного характеру участі студентів у навчальній 

реконструкції зумовлює можливість вибору учасником зразка поведінки, 

способів та засобів взаємодії відповідно до умов відтворюваної ситуації. При 

виконанні цієї вимоги навчальна реконструкція дає студенту можливість 

випробувати незнайому практику, використовуючи наявний досвід взаємодії 

та свої комунікативні вміння у межах які задані критеріями історичної 

достовірності [3]. Вимога творчого характеру навчальної реконструкції 

забезпечує не тільки залученість студентів до навчально-пізнавальної 

діяльності, а й взаємозв'язок роботи на заняттях  з поза навчальною діяльністю. 

Тією чи іншою мірою ця вимога відображена у низці досліджень з проблем 

громадянського виховання.  

           Навчальна реконструкція дозволяє викладачу використовувати 

прийоми організації проектної роботи, дослідження, дискусії та інші варіанти 

організації творчої діяльності. Заняття стають для студентів освітньою подією, 

яка потребує тривалої самостійної підготовки, що включає вивчення текстів, 

моделювання і сценування суспільних явищ [1]. З метою формування 

електоральної грамотності викладач аналізує зміст освітніх стандартів, 

зразкових освітніх програм і літературу, відбирає ті навчальні теми, у яких 

можуть вивчатися різні аспекти електорального процесу.  Змістом навчальної 

реконструкції можуть виступати відтворення різних соціально-політичних 

явищ, пов'язаних із здійсненням представництва в органах управління 

державою, та відтворення деталей виборчого процесу у структурах різних 

держав, що виробляється на основі достовірних джерел з метою практичної 

перевірки дії правових механізмів. 

           Звернення до цих змістовних аспектів на порівняльній основі 

забезпечує повноту уявлень студента та його правових механізмів у сучасному 

громадянському суспільстві. Отже, зустріч із культурологічною практикою 

тягне за собою визначення студентом особистого змісту та способу дії, 

завданням викладача стає вибір таких методів взаємодії, які допоможуть 

студентові здійснити це самовизначення. Гуманістична парадигма освіти не 

виключає, що культурне самовизначення того, хто навчається, може виглядати 

як абсентеїзм. Видаються вірними відповідні позиції про вибір методів 

взаємодії з сучасною молодою людиною як із суб'єктом власної 

життєдіяльності. У цьому сенсі існує можливість демонструвати діалектичний 

взаємозв'язок реалізації громадянином своїх прав та здійснення ним своїх 

обов'язків і суб'єктної позиції в громадянському суспільстві. 

         Важливою є  організація освоєння студентами соціальних ролей та 

функцій учасників електорального процесу в ситуаціях ігрової імітації та 

суспільної самоорганізації. Насамперед, актуально показати відмінності та 

взаємозв'язок понять «соціальна роль» та «соціальна функція» в контексті 

електорального процесу. Роль з'являється в контексті соціальної взаємодії і є 

нормативно регульована на основі загальноприйнятих цінностей поведінки, як 

компонент соціальної структури.  
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         Роль не є жорстко фіксованою моделлю, хоча її зміст та очікування до неї 

визначає суспільство, кожна людина виконує свої соціальні ролі з часткою 

індивідуальності, але варіанти обмежуються суспільними нормами та 

очікуваннями щодо конкретної ролі. В основі освоєння громадянином будь-

якої соціальної ролі можуть лежати зовнішні вимоги, спонукання освоїти її, 

виражені іншими, значущими людини людьми, і навіть власною 

індивідуальною мотивацією.  

        Вищезазначені трактування дозволяють твердити, що у електоральному 

процесі як у системі формалізованих відносин прийняття громадянином тієї 

чи іншої соціальної ролі передбачає виконання відповідних їй функцій – 

обов'язків, доручень, конкретних завдань відповідно до статусу та сфери 

обов'язків [2]. Важливо, що студенти можуть виконувати різну кількість 

функцій відповідно до кола обов'язків, роль громадського спостерігача 

пов'язана з функцією контролю за відповідністю проведення передвиборчої 

агітації та голосування на виборах відповідно до норм закону. Якщо ж йдеться 

про перелік функцій посадової особи виборчої комісії, то їх коло буде значно 

більше, серед соціальних ролей та функцій учасників електорального процесу, 

які мають освоїти студенти, ключовою є роль виборця. 

        Педагогічний потенціал суспільної самоорганізації для соціального 

становлення студентів дуже широкий, тому формування електоральної 

грамотності студента постає як евентуальне завдання. Отже, викладач має 

актуалізувати змістовні елементи суспільної самоорганізації, які допомагають 

студенту в освоєнні соціальних ролей та функцій учасників електорального 

процесу [4]. Це можливо при взаємодії студентів із різними суб'єктами – 

учасниками електорального процесу, при проявах та реалізації громадської 

ініціативи а саме, організації обговорень актуальних тем із залученням гостей, 

проведення інформаційних заходів з питань електоральної грамотності, 

висування проектних ідей з демократизації студентського життя та їх 

реалізації; 

Важливою є  вимога відкритого характеру цінностей в мережах 

соціальної комунікації, вплив інтернет-комунікацій на активізацію 

протестуючих рухів та  інтернет-комунікації як форми громадянського впливу 

на прийняття політико-управлінських рішень.  Можна виділити коло питань, 

що виникають у соціальних комунікаціях щодо електоральних процесів і 

можуть піддаватися критичному осмисленню студентів, а саме продуктивні та 

непродуктивні способи та форми участі молоді у політичних подіях, 

відмінності в політичних поглядах у різних членів сім'ї, вплив ЗМІ та інтернет-

комунікацій на формування громадської думки щодо електоральної практики. 

        Інформаційними приводами для побудови дискусій із зазначених питань 

можуть бути політичні події в державі та за кордоном, публічні ситуації та 

виступи політичних лідерів, приватні думки громадян, виражені за допомогою 

ЗМІ та інтернет-ресурсів, громадські дискусії про ефективність вирішення тих 

чи інших соціальних, політичних та інших проблем у межах існуючої 

політичної системи тощо. Таким чином, завданням викладача стає організація 

дискусійних майданчиків, які забезпечують студентам можливість висловити 
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власне суб'єктивне бачення електоральних процесів в державі. 

      Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволив сформулювати низку 

вимог, які важливо врахувати під час навчання студентів прийомам 

критичного осмислення та рефлексії, а потім підтвердити їх у ході дослідно-

експериментальної роботи. Щоб сформулювати свою позицію, студенту 

необхідно осмислити велику кількість інформації – фактів, ідей, текстів, 

теорій, даних, концепцій. Таке завдання може бути вирішено за дотримання 

вимог  проблемної насиченості та критичної коректності навчальної 

інформації. У цьому сенсі актуальним виглядає положення про спонукально-

інтенсифікуючу діяльність викладача в процесі розвитку продуктивного 

мислення студентів.  
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РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО І НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Найважливішим компонентом духовного життя суспільства виступає 

освіта –своєрідний соціально-культурний, історичний феномен, який сприяє 
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нагромадженню знань, умінь, і навичок, інтелектуальному розвитку людини. 

Освіта виступає могутньою детермінантою суспільних перетворень, адже 

можливості її впливу на розвиток особистості й суспільства великі.  

Для того щоб стати повноцінним членом суспільства, людині необхідно, 

з одного боку, засвоїти його цінності, а з іншого – активно створювати для себе 

потрібні умови для входження в суспільство відповідно до своїх 

індивідуальних особливостей, світоглядних цінностей та особистої 

спрямованості.  

Безперервність освіти протягом усього життя людини в сучасну 

постіндустріальну епоху з її стрімким науково-технологічним піднесенням, 

бурхливим простором знань і технологічним проривом, з прискореною 

глобалізацією всіх процесів стає об’єктивно зумовленим імперативом.  

Значення інтелекту як стратегічного ресурсу розвитку суспільства 

обумовлює потребу прискореного й універсального розвитку особистості, що 

здійснюється, насамперед, засобами освіти, культури і виховання. З 

підвищенням ролі новітніх технологій у виробництві освіта є необхідною 

умовою та основним засобом перетворення людського потенціалу в якісний 

людський капітал.  

Освіта, що відповідає потребам суспільства та ринку праці, відіграє 

потужну роль у гуманітарному розвитку, оскільки дозволяє сформувати у 

кожної людини здатність швидко адаптуватися до сучасних соціально-

економічних реалій та забезпечувати собі належну якість життя. У 

гуманістичній концепції “людського капіталу” небезпідставно стверджується, 

що вкладення в освіту – це ключ до економічного, а отже, і соціального 

прогресу [1].  

У глобалізованому світі освіта й наука стали визначальним фактором 

людського розвитку. Сьогодні вони є безальтернативним засобом 

національного самоутвердження. Повноцінним учасником глобальної 

економіки може бути лише та країна, в якій інтелектуальні професії стали 

масовими, а інвестиції у розвиток людського потенціалу – вагомими і 

ефективними. Країни, які у свій час зробили ставку на науку і освіту, тепер 

стали світовими лідерами. Наприклад, стимулювання людського розвитку у 

країнах Південно-Східної Азії дало їм змогу здійснити прорив у сферу високих 

технологій. Таким шляхом ідуть Індія і Китай.  

Сьогодні розвинуті країни щороку 10 – 12 % ВВП вкладають в освіту. 

Розвиток, інвестиційну привабливість країн Балтії, Польщі, Чехії експерти 

пов’язують із здатністю їх середньої і вищої школи динамічно реагувати на 

соціальні та економічні зміни. Прийшов час «економіки знань», у якій 

інтелектуальні ресурси приносять значно більший прибуток, ніж природні, а 

розвиток освіти постає як умова і засіб входження держави у когорту 

розвинених держав світу. Від якості освіти вже сьогодні значною мірою 

залежить місце країни і народу у міжнародному поділі праці. Тому освіта має 

бути найголовнішим пріоритетом державної політики.  

Освіта є цілісною, відносно самостійною підсистемою життєдіяльності 

суспільства, самобутнім органічно цілісним і водночас внутрішньо 
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структурованим соціальним інститутом. Складовими елементами системи 

освіти є:  

- сукупність галузей освітянського знання; розмаїття форм людської 

діяльності, властивих для царини освіти як специфічної підсистеми 

суспільного життя;  

- множина відносин, що складаються між людьми у рамках освіти як 

соціального інституту;  

- мережа організацій, закладів та установ, притаманних освіті як 

відносно самостійному інституту суспільства;  

- система цінностей і норм, які характерні для освітянської сфери 

суспільства і значною мірою визначають її сутнісні характеристики.  

Освіта – один з найдавніших соціальних інститутів, викликана 

потребами суспільства відтворювати і передавати знання, уміння, навики, 

готувати нові покоління для життя, суб’єктів соціальної дії для вирішення 

економічних, соціальних, культурних проблем, що стоять перед людством.  

У сучасному світі освіта – складне і багатоманітне суспільне явище, 

сфера передачі, засвоєння і перероблення знань і соціального досвіду.  

Освіта є певна система навчальних і виховних закладів, що здійснюють 

різноманітні форми залучення їх досвідів в освоєнні багатств культури.  

Освіта інтегрує різні види навчальної і виховної діяльності, їх зміст в 

єдину соціальну систему, орієнтує їх на соціальне замовлення, на соціальні 

потреби людства [2].  

Серед соціальних інститутів суспільства сучасної цивілізації освіта 

займає одну з провідних позицій. Адже благо людини, становище культури та 

духовності в суспільстві, темпи економічного, науково-технічного, 

політичного і соціального прогресу саме і залежать від якості і рівня освіти.  

Розбудова державності України, відродження й культурних здобутків у 

поєднанні із загальноцивілізаційними процесами розвитку ставлять проблеми 

освіти на вищий щабель. Вона повинна стати провідним національним 

пріоритетом, бо держава та нація без сучасної освітянської системи позбавлені 

майбутнього, нездатні до відтворення культурних цінностей, забезпечення 

конкурентоспроможності на світовому ринку економічних та інтелектуальних 

ресурсів, відновлення і збереження демократичних інститутів.  

Для сучасної України освіта має стати умовою і одним з гарантів 

забезпечення історичного переходу нації до нового демократичного із 

соціально орієнтованою ринковою економікою суспільства, завдяки 

інтелектуальній енергії та відродженим моральним орієнтирам [3].  

Крім того, міжнародний досвід свідчить, що освіта не тільки сприяє 

збереженню культурних цінностей та соціальним змінам, пов’язаним з 

втіленням науково-технологічних досягнень та оновлення знання, а й 

сприймається передовим людством як капіталовкладення, що принесе 

винагороду в майбутньому.  

Соціальна функція освіти – роль, яку освіта як соціальний інститут 

виконує щодо потреб суспільства або окремих його сфер. В літературі 

зустрічаються різні підходи до визначення функцій освіти [4].  
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Основними функціями освіти є:  

- трансляція культури, знань і навиків;  

- наслідування соціального досвіду і в цілому духовна спадкоємність 

поколінь;  

- соціалізація особистості та окремих верств населення соціалізація 

особистості, адаптація молоді до соціальних відносин, суспільного життя, 

залучення до соціально-культурних цінностей, формування установок, 

ціннісних орієнтацій, життєвих ідеалів, які притаманні саме цьому 

суспільству;  

- регуляція соціально-класового балансу суспільства;  

- інтеграція з наукою та виробництвом; опосередкований вплив на 

політичні та національні процеси тощо [2].  

Якщо визначити функцію як відношення об’єктів (груп) за яким зміни 

одного передбачають і зміни для інших, то в узагальненому вигляді функції 

освіти характеризують таким чином:  

- професійно-економічна функція визначає характер взаємозв’язку 

освіти з розвитком продуктивних сил суспільства;  

- виховна функція втручається у процес гармонізації та вдосконалення 

людських якостей, стимулює саморефлексію – глибоке усвідомлення 

людиною своєї суті та особистих потенцій;  

- соціальна функція містить можливості впливу на соціальну структуру, 

створює певні канали соціальної мобільності, рольових та статусних 

переміщень;  

- функція соціального захисту поширює потенційні соціальні 

можливості людини у професійному й особистому самовизначенні, особливо 

за ринкових умов; гуманістична функція підкреслює ціннісні аспекти освіти;  

- урбаністична функція розкриває вплив освіти на міграційні процеси 

(найбільше вона проявляється у діяльності вищої школи);  

- демографічна функція підкреслює вагомість культурно-освітніх 

факторів у демографічних процесах держави (склад населення, тривалість 

життя, шлюбність, народжуваність тощо);  

- функція історичного спадкоємництва та наслідування соціального 

досвіду відтворює характер відносин із зовнішнім світом та відображає 

різноманіття соціально-рольової структури суспільства [1].  

Таке виокремлення функцій витікає з цілей і завдань, що стоять перед 

освітою. Аналіз функцій освіти відбиває, з одного боку, роль освіти у 

формуванні особистості, її всебічному розвитку, з іншого боку – виявляє 

взаємозв’язок освіти з різними сферами суспільної діяльності (економікою, 

політикою, культурою) та суспільством в цілому.  

Освіта надає сталості та визначеності суспільним відносинам стосовно 

нагромадження та передавання знань, соціального досвіду, відтворення та 

розвитку культури, цілеспрямованого формування особистості, 

інтелектуального потенціалу суспільства. 

 



86 

 

Список використаних джерел: 

1. Соціальна і гуманітарна політика: підручник/ [авт.кол.: 

В.П.Трощинський, В.А.Скуратівський, М.В.Кравченко та ін.]; за 

заг.ред.Ю.В.Ковбасюка, В.П.Трощинського. – К.: НАДУ, 2016. - 792 с. 

2. Державна політика в соціогуманітарній сфері : підручник / [авт. кол.: 

В.А.Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К. Ситник та ін.] ; за заг. ред. 

В.А.Скуратівського, В. П. Трощинського. – К. : НАДУ, 2010. – 284 с. 

3. Купрійчук В. М. Гуманітарна політика українських урядів у добу 

національної революції (1917–1920 рр.)  : монографія / В. М. Купрійчук. – К. : 

Вид-во Європ. ун-ту, 2014. – 378 с. 

4. Ситник П. К., Купрійчук В. М., Карлова В. В., Небожук Р. А. 

Принципи децентралізації державного управління у сфері культури. 

Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 89–94.  

 

 

Вікторія ШОКУН 

студентка спеціальності публічного управління 

та адміністрування ДУТ 

 

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСТВА В ПУБЛІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ 
 

Лідерство – багатоаспектне явище. Його феномен, відносини лідерства 

проявляються всюди та завжди, коли група людей вирішують будь-які 

проблеми, прагнуть до спільного результату. Таке відбувається в усіх сферах 

суспільного життя (політиці, економіці, науці, культурі та ін.), а також на 

мікро – й макрорівні взаємодії людей (від взаємовідносин у малих групах до 

управління державою та міжнародними справами), на формальних і 

неформальних рівнях[1].  

Лідерство в публічному управлінні — це управлінська взаємодія (в 

цьому випадку між лідерами і послідовниками), заснована на найбільш 

ефективному поєднанні різних джерел влади для ситуації, покликаної 

мотивувати людей на досягнення спільних завдань. Метою формування та 

розвитку лідерства в публічному управлінні є досягнення нової якості 

організаційної взаємодії, що сприяє оптимізації діяльності державних органів 

як суб’єктів управління та їх взаємодії з громадянами як об’єктами управління 

[2].  

То ж які мають бути властивості у справжнього лідера? 

Бачення мети. Лідери мають чітке уявлення про те, куди вони хочуть 

йти і чого вони мають намір домогтися. Вони бачать чітку картину та 

створюють стратегічний план для досягнення своїх цілей. 

Здатність приймати рішення. Лідери не бояться прийняти складне і 

непопулярне рішення, тому що вони впевнені в собі і в своїх силах. Вони 

знають, що нерішучість вбиває ресурси і можливості. 

Прийняття ризику. Лідери повинні мати мужність діяти в ситуаціях, 
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коли позитивний результат не гарантований. Вони готові ризикувати 

невдачею. 

Мотивація інших. Лідери можуть викласти своє бачення мети та засобів 

її досягнення, переконуючи інших в цінності своїх ідей. Вони вміють надихати 

людей працювати для досягнення загальних цілей і устремлінь до таких висот, 

про які ці люди навіть не думали, що здатні їх досягти. Під впливом лідера 

члени команди прагнуть підвищити свої професійні та особистісні якості. 

 Уміння створити команду. Лідери створюють продуктивно діючі 

групи, які складаються з кращих людей. У команді успішно розвивається дух 

співробітництва, члени групи легко приходять до консенсусу і вирішення 

конфліктів. 

Прагнення до самопізнання. Лідери знають свої сильні і слабкі сторони і 

об’єктивно оцінюють свою поведінку.Вони визнають свої недоліки, відкриті 

для зворотного зв’язку і готові вносити зміни у свої особистісні якості, якщо в 

цьому є необхідність. Хороший лідер прагне до досконалості. Він не тільки 

дотримується високих стандартів, але й активно піднімає планку, щоб досягти 

досконалості в різних областях своєї діяльності. 

Збереження цілісності особистості. Лідери повинні бути надійними, 

тільки тоді інші стануть слідувати за ними. Чесні відносини, добре 

контрольовані емоції, передбачувані реакції, відсутність істеричного 

поведінки і спалахів люті — все це ознаки цілісності. Цілісність дозволяє 

дотримуватися своїх цінностей, навіть якщо альтернативний шлях може 

здатися більш простим і селищем великі вигоди. Лідер, який володіє цією 

рисою характеру, здається своїм послідовникам зрозумілим і надійним, що 

робить його більш доступним для них. Крім того, він може послужити 

своєрідною моделлю для людей, які захотіли б йому наслідувати. 

Робота над собою протягом усього життя. Лідерам властиве 

прагнення постійно вчитися, рости і бути відкритими для нових ідей. 

Ефективне спілкування. Лідери можуть передати свої ідеї зовсім різним 

людям, і вміють коригувати стиль спілкування для того, щоб знайти підхід до 

будь і взаєморозуміння з кожною окремою людиною. 

 Активна допомога іншим в досягненні успіху. Грамотний лідер дає 

можливість іншим повністю реалізувати свій потенціал, розуміючи, що тим 

самим тільки зміцнить команду і принесе користь організації. 

Розвиток лідерства в публічно-управлінській діяльності відбувається в 

умовах реформування державного управління, державної служби, що знайшло 

відображення в нормативно-правових документах, серед яких, зокрема:  

— Закон України «Про державну службу», який визначає правові та 

організаційні засади державної, професійної, політично неупередженої, 

ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, що діє в інтересах 

держави та суспільства;  

— Стратегія сталого розвитку «Україна — 2020», визначає мету та 

напрями руху, а також дорожню карту й першочергові пріоритети, індикатори 

належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-

правових умов становлення й розвитку України;  
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— Стратегія реформування державного управління України на 2016–

2020 роки, спрямована на вдосконалення системи державного управління, 

особливо шляхом забезпечення державної служби професійними керівниками, 

які здійснюватимуть національні реформи та забезпечуватимуть необхідні 

зміни.  

В Україні нормативно-правова база в цілому зумовлює розвиток 

лідерства в публічно-управлінській діяльності. Але потреба в реформуванні та 

вдосконаленні публічного управління висуває нові вимоги щодо врахування 

аспектів розвитку лідерства в нормативних актах. Існує потреба у 

відображенні питань щодо процедур виявлення лідерських якостей у 

публічних управлінців та визначення критеріїв їх оцінювання тощо 

Для сучасних держав актуальною потребою є формування 

демократичного лідера у системі публічного управління, здатного успішно 

вирішувати нагальні проблеми та забезпечити розвиток держави у 

майбутньому. Необхідність значного удосконалення якісних характеристик 

управлінської та політичної діяльності лідерів, вибір найефективніших 

інструментів формування сучасних лідерів в органах публічної влади нині є 

особливо значущим. Саме від зазначених суб’єктів залежить забезпечення 

ефективності, легітимності, авторитету, соціальної сили влади та дієвість 

загальнодержавних управлінських рішень.  

Формування лідерства в органах публічної влади засноване на певних 

принципах складно організованих систем, а лідер виникає та реалізує власні 

можливості лише у суспільному середовищі. Світовий досвід свідчить про те, 

що переважна кількість інструментів формування сучасних лідерів 

функціонує у загальнодержавному та регіональному рівнях. Політичне 

середовище цілеспрямовано готує політичних лідерів, використовуючи різні 

підходи до відбору, що у підсумку дає позитивні результати [3]. Одним із 

заходів, які сприятимуть створенню нової еліти, є відкриття та підтримка 

спеціальних закладів освіти, орієнтованих на відбір талановитої молоді з 

гуманітарними, аналітичними та лідерськими здібностями. Характерною 

рисою навчального процесу в таких закладах є своєрідна ідеологія, відповідно 

до якої здобувачі повинні усвідомити себе національною елітою, покликаною 

розвивати демократичну державу [4].  

Також до загальнодержавних інструментів формування політичного 

лідерства належить забезпечення функціонування загальнонаціональної 

системи підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців і 

посадових осіб з урахуванням сучасного внутрішньополітичного становища у 

країні, передового національного та світового досвіду [5].  

Ефективні інструменти формування політичного лідера в органах 

публічної влади передбачають постійне вдосконалення системи публічного 

управління на основі підвищення організації системи; формування груп 

компетенцій для керівників, що передбачають дотримання цінностей та етики; 

зв’язок посадового рівня, профілю компетенції посади з елементами системи 

державної служби; проведення навчально-практичних заходів; систему 

підвищення кваліфікації державних службовців різних рівнів; наявність дієвих 
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механізмів вертикальної соціальної мобільності.  

Методологічно підходи до формування знань, умінь і навичок у 

майбутніх лідерів у публічному управлінні мають спиратися на демократичні 

принципи та навчальні методики, які формуватимуть громадянські й 

управлінські компетенції: здатність до вирішення комплексних проблем у 

професійній та інноваційній галузі з можливістю створення нових знань чи 

практики; здатність до визначення та вирішення соціально значущих 

системних проблем у ключових сферах діяльності, які вимагають створення 

нових знань і прогресивних технологій [3].  

Різні аспекти, пов’язані з лідерством у публічному управлінні, можна 

розвивати на основі необхідного інституційного середовища, що формує чіткі 

правові основи функціонування державної служби; забезпечує розвиток 

громадянського суспільства та дієвих комунікацій влади та громадян; посилює 

захист основних прав та інтересів людини на основі справедливої судової 

влади; забезпечує високий рівень антикорупційної діяльності; реалізує заходи 

щодо підвищення престижності державної служби та впроваджує систему 

матеріального стимулювання службовців; організовує моделі освітньої та 

наукової діяльності, пов’язаної з набуттям знань і компетенцій фахівців 

публічного управління та досліджень проблематики розвитку лідерства у 

публічному управлінні. 

Отже, формування лідерів повинно базуватися на вдосконаленні 

системи публічного управління, створенні необхідного інституційного 

середовища, зокрема законодавчої бази; антикорупційній політиці; 

підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування тощо. Ці основні методи розвитку лідерства забезпечать 

підготовку майбутніх лідерів у системі органів публічної влади, що передбачає 

розвиток цієї галузі в Україні та прогнозує її позитивні перспективи [6]. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ: КОНТУР  ПРОБЛЕМ 
 

Довготривале збройне протистояння на сході країни та повномасштабне 

вторгнення Російської Федерації на територію України стало надзвичайним 

викликом для усіх сфер життєдіяльності суспільства. Ця агресивна війна 

спричинила зростання частки громадян країни, які є вразливими щодо 

реалізації своїх прав й відповідно потребують особливої підтримки з боку 

держави. До цієї категорії населення належать, в тому числі ветерани війни та 

члени їхніх сімей, чисельність яких останнім часом стрімко зростає.  

Відповідно перед органами публічної влади серйозним випробуванням 

постає необхідність забезпечення належних умов для соціальної безпеки, 

адаптації, переходу до цивільного життя цієї багаточисельної «армії» 

громадян. Адже провали у вирішенні цього завдання, як переконливо 

підтверджує і вітчизняний, і зарубіжний досвід, може коштувати досить 

дорого і для самих ветеранів, і для суспільства у цілому. Так, це можуть бути 

самодостатні, цілісні особистості чи маргінали, які намагаються лікувати свої 

фізичні та психологічні рани за допомогою алкоголю, наркотиків, виливу 

агресії до себе чи оточуючих, прояву насильства чи іншої асоціальної 

поведінки. Ці особи можуть стати продуктивними виробниками суспільних 

благ або ж, навпаки, виступати додатковим економічним тягарем для 

суспільства. Вони можуть являти собою важливий соціальний ресурс для 

розвитку місцевої громади, регіону, країни або поповнити ряди безробітних чи 

правопорушників. 

Тому вочевидь зумовлюється необхідність цілеспрямованого 

державного впливу на процеси забезпечення соціального захисту ветеранів 

війни та членів їхніх сімей, розширення можливостей для їх самореалізації в 
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безпечному та безбарʼєрному середовищі, доступу до якісних публічних 

послуг відповідно до власних потреб. Вочевидь актуалізується важливість 

вироблення науково обґрунтованої державної політики, основаної на 

глибокому розумінні зазначених процесів як об’єкта державно-управлінської 

діяльності, їх змісту та кінцевих цілей.  

Проте, в Україні практично упродовж усього періоду незалежності було 

відсутнє законодавче закріплення основних засад державної політики 

соціального захисту ветеранів війни, що зумовлювало недостатність 

системності та послідовності дій державних органів у цій сфері. Хоча саме 

наявність відповідного нормативно-правового забезпечення політичної 

діяльності держави виступає визначальним компонентом ефективного 

державного впливу на суспільні процеси.  

Лише на початку 2022 року до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» [5] було внесено зміни, якими введено 

визначення державної політики соціального захисту ветеранів війни та інших 

прирівнюваних до них категорій військовослужбовців чи учасників бойових 

дій. Зокрема, законодавець розглядає її як цілеспрямовану, системну 

діяльність органів влади щодо забезпечення соціального захисту цієї категорії 

осіб, однак лише шляхом надання їм пільг і гарантій відповідно до 

законодавства, що вкрай недостатньо для вирішення наявних соціальних 

проблем та задоволення потреб цієї верстви населення. 

Законодавчо визначаються також ключові принципи формування та 

реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та 

членів їхніх сімей. Встановлено, що система їх соціального захисту це 

сукупність органів державної влади, підприємств, установ, організацій, які 

взаємодіють між собою та іншими системами державного управління з метою 

формування та реалізації державної політики у цій сфері. Крім того, на 

законодавчому рівні передбачено проведення один раз на три роки 

комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війни та членів їх 

сімей, що являє собою процедуру оцінювання існуючого стану системи і 

готовності її складових до виконання функціональних завдань соціального 

захисту ветеранів війни, за результатами якої розробляються та уточнюються 

нормативно-правові акти з питань розвитку системи соціального захисту 

ветеранів війни та її складових, визначаються заходи, спрямовані на 

досягнення органами державної влади, підприємствами, установами, 

організаціями, які взаємодіють між собою та іншими системами державного 

управління з метою формування та реалізації державної політики у сфері 

соціального захисту ветеранів війни, необхідних спроможностей в умовах 

виникнення поточних і прогнозованих проблем [5]. 

Водночас слід констатувати відсутність законодавчого врегулювання 

відповідної управлінської чи регулюючої діяльності у цій сфері, оскільки  не 

встановлено суб’єктів та об’єктів державної політики, не визначено механізми 

прийняття й реалізації відповідних рішень, джерела фінансування необхідних 

заходів і здійснення належного контролю за їх впровадженням, що спонукає 

до висновку про необхідність подальшої «легалізації політики» шляхом 
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внесення відповідних змін до вищезазначеного Закону. 

Формування та механізми забезпечення державної політики соціального 

захисту ветеранів війни не визначено й на програмно-цільовому рівні. Так, 

лише Стратегією національної безпеки України проголошено потребу 

вирішення питань адаптації та соціальних гарантій для військовослужбовців і 

працівників, які звільнятимуться з військової служби, як один з пріоритетних 

напрямів удосконалення системи забезпечення національної безпеки України 

[6]. Програми, які приймалися упродовж останніх 15 років стосувалися лише 

організації практичної діяльності з окремими категоріями ветеранів війни, 

відповідно жодним чином не визначали ні змісту, ні механізмів/інструментів 

реалізації політики держави у цій сфері [2; 3]. 

Відтак уся система нормативно-правових актів, прийнятих упродовж 

незалежності України стосується майже виключно форм та способів 

державної підтримки та захисту ветеранів війни, інших прирівнюваних до їх 

статусу осіб, а також членів їхніх сімей, більшість з яких в сучасних реаліях 

суспільного розвитку є економічно необґрунтованими, неефективними та 

нераціональними. 

До того ж, з огляду на різноплановість системи заходів державної 

підтримки та захисту ветеранів війни (рис. 1.) зумовлюється потреба чіткого 

узгодження цього напряму державної політики з іншими сферами діяльності 

держави, зокрема політики зайнятості та праці, охорони здоров'я, податкової, 

житлової та освітньої політики тощо, отже чіткої інтеграції різних напрямів 

державної політики для досягнення бажаних результатів. Проте механізми 

такої інтеграції на даний час не визначені на теоретичному рівні та не 

впроваджуються на практиці.  

 

 
Рис. 1. Система соціальних пільг та гарантій ветеранам війни та членам 

їхніх сімей 

Джерело:  складено за [5]. 

 

Незважаючи на загалом сформований інституційний механізм 

державної політики соціального захисту ветеранів війни, існує низка прогалин 

та проблем його функціонування. Перш за все, відмічається нераціональність 

управлінської та організаційної структури, розмитість функцій, цілей і 

напрямів діяльності органів публічної влади у цій сфері, неузгодженість 



94 

 

функцій між основними структурами влади, дублювання їх повноважень з 

питань забезпечення підтримки вразливих категорій населення, наявність 

проблем різновекторної координації діяльності владних органів та інститутів 

громадянського суспільства, вкрай низький рівень децентралізації 

повноважень та функцій стосовно забезпечення соціального захисту ветеранів 

війни та членів їхніх родин, недостатність використання потенціалу 

громадського сектору. Загалом виникає ситуація, коли територіальне 

наближення органу влади до людини супроводжується звуженням 

повноважень та зменшенням організаційних можливостей для їх здійснення. 

Наявні також проблеми інфраструктурного забезпечення державної 

політики та соціального обслуговування цієї категорії осіб. Спостерігається, з 

одного боку досить широкий спектр видів закладів, які надають ветеранам 

війни спеціалізовані послуги, з іншого, вкрай обмежена кількість таких 

закладів, яких недостатньо для задоволення їхніх потреб, особливо з огляду на 

стрімке зростання кількості цієї групи військовослужбовців. Так, каталог 

постачальників послуг налічує лише 102 заклади санаторно-курортного 

лікування (санаторії, курорти, реабілітаційні центри, госпіталі для ветеранів 

війни, спеціалізовані лікарні тощо), 22 заклади психологічної реабілітації 

(центри соціально-психологічної реабілітації, центри психічного здоров’я, 

центри реабілітації учасників бойових дій та інші), 29 закладів вищої освіти, 

які надають послуги з професійної адаптації ветеранів війни [1]. Відповідно до 

рішень уряду [4] функцію соціальної адаптації цієї категорії громадян 

покладено на центри соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, однак стан 

забезпечення ними на базовому рівні незадовільний та становить лише 12% 

від кількості населених пунктів. Відповідно ні за кількістю, ні за 

спрямованістю послуг така інфраструктура не відповідає наявним потребам 

ветеранів війни та членів їхніх родин.  

Актуальними є й проблеми фінансово-економічного характеру через 

недостатність фінансових можливостей громад, регіонів та країни в цілому для 

реалізації соціальних цілей, що зумовлює неефективність використання 

бюджетних коштів, які спрямовуються на соціальну сферу. Відмічається 

недосконалість механізмів фінансового забезпечення системи соціальних 

послуг, які базуються на традиційних підходах утримання установ та, з поміж 

іншого, зумовлюють низький рівень впровадження соціального замовлення.  

Таким чином, обумовлюється необхідність перегляду підходів до 

вироблення та впровадження державної політики соціального захисту 

ветеранів війни, створення інтегрованої моделі соціального захисту, яка може 

призвести до помноження позитивних ефектів, більших, ніж індивідуальні 

втручання, сприятиме цілісному вирішенню багатовимірних вразливостей цієї 

верстви населення. 
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суспільства відповідно формують передумови для розширення публічності, 

при якій мінімізуються ризики, що можуть виникнути після передачі певних 

управлінських повноважень від органів державної влади та місцевого 

самоврядування до організацій громадянського суспільства. 

Гармонізація відносин системи публічного управління та організацій 

громадянського суспільства можлива лише при збалансованому розвитку цих 

двох визначальних складових, що забезпечує постійне підтримання їх 

оптимальних взаємовпливів. Очевидно, що така система є стійкою за умови 

відсутності критичного рівня негативних факторів, які створюють загрози для 

її стабільності. Тому управління ризиками, яке спрямоване на виконання 

двоєдиного завдання – реалізації превентивної функції з недопущення ризиків 

та мінімізації негативних наслідків при їх виникненні – є невід’ємним 

елементом комплексного за своїм характером стабілізаційного механізму в 

публічному управлінні. 

Однак, в умовах воєнного стану використання лише методології 

управління ризиками є недостатнім, тому що такому стану властивий високий 

рівень небезпеки, через що він й становить собою явище надзвичайного 

характеру. Ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 

визначає, що воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в 

Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, 

небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та 

передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому 

командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого 

самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі 

збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози 

небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а 

також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і 

свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із 

зазначенням строку дії цих обмежень [7]. 

На ймовірності, тобто допустимості певного рівня, і на тимчасовому 

характері обмежень наголошено й в Указі Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні», де сказано, що тимчасово, на період дії правового 

режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи 

людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 

Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних 

інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення 

можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного 

стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» [6]. 

Отже, воєнний стан є особливим правовим режимом, його введення є 

вимушеним, зумовленим наявністю високого ступеня небезпеки для основ 

державного устрою України, що базується на демократичних засадах. А це 

означає, що обмеження правового режиму воєнного стану спрямовані, по-

перше, на збереження уже досягнутого рівня внутрішньої української 

демократії і, по-друге, на забезпечення перспектив її розвитку у майбутньому. 
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Тобто обмеження мають стабілізаційний характер, існують протягом чітко 

встановленого періоду, який співпадає з наявністю реальних загроз. Введення 

обмежень зумовлено тим, що демократичні права та свободи, які безумовно 

відіграють позитивно-конкуруючу роль в умовах мирного, стабільного та 

поступального розвитку суспільства, в особливих умовах можуть 

використовуватись і використовуються противником всупереч їх суті – як 

канали внутрішньої дестабілізації і навіть як інструменти внутрішнього 

розкладу суспільства. Через те завданням органів публічної влади є, по-перше, 

передбачення та виявлення тих елементів публічності, на основі яких можуть 

бути штучно створені внутрішні загрози державному устрою і, по-друге, 

внесення у чинні механізми публічного управління таких тимчасових змін, які 

б виконали превентивну роль щодо блокування загроз. 

Сьогодні, в контексті становлення української системи публічного 

управління, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина 

та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 

обмежень зовсім не означає відмову від транспарентного підходу до 

управління. Виходячи з того, ці обмеження є тимчасовим, зумовленими 

наявною загрозою, то кінцевим їх завданням є якраз збереження і захист 

досягнутого ступеня публічності в управлінні. Разом з тим, особливі умови 

завжди виступають засобом усеосяжної перевірки системи управління на її 

життєздатність в конкретних, надзвичайних суспільно-політичних умовах. 

На наше переконання, особливо важливе значення має нинішня 

перевірка на предмет стійкості і захищеності щодо інфільтрації ворожих 

культурно-ментальній суті, інтересам українського народу, державній системі 

України месенджів, цінностей, наративів тощо під виглядом або з 

використанням публічності в системі управління України. Публічність, що 

означає широку доступність, не повинна стати каналом просування 

антидемократичних, антигуманних, антиісторичних, антиукраїнських тощо 

ворожих (в контексті нинішньої політики РФ – імперських) інтересів з 

використанням власне демократичних механізмів та інструментів. Перевірку 

справжньої публічності та виявлення квазі-публічності можна здійснювати 

шляхом оцінки цінностей, які закладені в тому чи іншому пропонованому 

механізмі та інструменті управління чи в їх елементах. 

В умовах воєнного стану велике значення мають необхідні обмеження 

роботи ЗМІ. Їх метою не є тримання у невіданні чи дезінформація населення, 

особливо при діючій в державі системі публічного управління. Контролюється 

потік такої інформації, яка має або може мати розвідувальний характер. Якщо 

у звичайних, мирних умовах, наприклад, американські розвідувальні служби з 

відкритих джерел добувають від 35 % до 95 % розвідданих [4, с. 68], то в 

умовах воєнного стану при значному зростанні інформаційного потоку і 

зацікавленості населення в оперативному та достовірному отриманні 

конкретних даних, від яких залежить поведінка громадян, обсяги 

інформування ЗМІ значно зростають, а значить інформаційне поле отримання 

ворогом інформації також значно розширюється. Сьогодні 80 % української 

розвідувальної інформації ворог отримує з відкритих джерел [5].  
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В Україні досить високим є рівень розвитку інформаційного суспільства 

і значно розширений спектр різноманіття поглядів, думок, суджень тощо 

громадян про конкретні події. Через те організаційно вирішити питання 

запобігання витіканню інформації розвідувального характеру звичайними 

рекомендаційними заходами не видається можливим. За таких обставин 

виправданим, на наше переконання, було створення єдиного каналу новин із 

встановленням чітко визначених правил та вимог щодо контролю за його 

діяльністю [3]. З врахуванням вищесказаного, питання дотримання публічних 

засад діяльністю каналу вирішується всередині журналістськими колективами 

на основі вимог воєнного стану щодо редакційної політики. 

Воєнний стан в Україні показав ризики, які випливають через 

відсутність унормованості важливих елементів інформаційного суспільства. 

Якщо у мирний час багато-що, наприклад, у соціальних мережах можна було 

оцінити як цілеспрямоване інформаційне нав’язування рекламних наративів 

зацікавлених «ботів», або сприймати як «інформаційне сміття» упереджених 

чи закомплексованих користувачів, то в особливих умовах ці мережі агресор 

перетворює на справжнє поле битви інформаційної війни. Тому, на наше 

переконання, звичайних контрольно-обмежувальних заходів, які 

застосовуються до зареєстрованих відповідно до чинного законодавства 

України ЗМІ (в т. ч. й електронних) для соціальних мереж уже недостатньо. 

Це інформаційне поле повинно контролюватися в інтересах оборони держави 

спеціально підготовленими і навченими підрозділами кібервійськ. Саме при їх 

сприянні в умовах воєнного стану нині забезпечується продовження процесу 

розвитку цифровізації публічного управління в Україні. Тому й сьогодні 

з’являються нові цифрові можливості та інструменти задля поліпшення 

взаємодії між публічною адміністрацією та приватною особою. Яскравим 

прикладом є нові інструменти в «Дії». Однак поряд із цим, залишаються не 

усунутими як технологічні, так і правові недоліки, що в значній мірі 

підривають довіру до електронного урядування та можуть призводити до 

порушення прав приватних осіб [1, с. 390-391]. 

Реальні умови воєнного стану показали значну перевагу цифрових 

інструментів взаємодії громадськості та владних суб’єктів, порівняно з 

можливостями, які надає законодавство України офлайн. Це пояснюється 

зручністю та безпечністю участі в публічному управлінні, відсутністю 

залежності від місця перебування, часу та обстановки. Заінтересованість 

громадян у використанні доступних онлайн-інструментів впливу на 

управлінський процес у державі сприяє розширенню наявних можливостей, 

відведенню на другий план таких форм участі, як зустрічі представників влади 

з населенням, громадські слухання, консультації тощо. Найбільш популярним 

інструментом надання пропозицій, висловлювання вимог на сьогодні 

залишаються електронні петиції на адресу Президента України. При цьому в 

процедурі їх подання та розгляду існує кілька недоліків, за умови усунення 

яких ця форма участі громадян у публічному управлінні може бути 

перспективною та ефективною. Позитивним нововведенням останнього часу 

стали опитування, що проводяться через портал та додаток «Дія». Крім того, в 
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умовах воєнного стану громадськість активно використовує можливості 

соціальних мереж, месенджерів і вебпорталів для привернення уваги до 

локальних та загальнодержавних проблем, що потребують широкого 

розголосу та відповідного вирішення [8, с. 42]. 

Організаційно-правовий механізм публічного управління в умовах 

воєнного стану визначається конкретними нормативно-правовими актами або 

окремими їх статтями. Інституційною формою управління в умовах 

нинішнього воєнного стану в Україні є ВЦА – військово-цивільні 

адміністрації. Вони утворені відповідно до ст. 4 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», в якій зазначено, що на територіях, на яких 

введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, 

забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та 

здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного 

захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися 

тимчасові державні органи – військові адміністрації [7]. 

У зв’язку з тим, що умови воєнного стану є особливими, то надзвичайно 

важливим завданням для забезпечення ефективності публічного управління 

висткпає внесення необхідних змін в механізм управлінської взаємодії. 

Передусім необхідно налагодити ефективну взаємодію між органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та інститутами 

громадянського суспільства задля подолання наявних інституційних проблем, 

які гальмують адаптацію країни до умов воєнного стану, а також обмежують 

перспективи її економічного розвитку на повоєнному етапі [2, с. 34]. 

Таким чином, під час воєнного стану здійснення публічного управління 

відбувається в особливих умовах і спрямоване на забезпечення захисту 

демократичного державного устрою України, основних прав та свобод 

людини і громадянина, корегування в загальних інтересах механізмів 

застосування принципу транспарентності, що повинно сприяти досягненню 

основної мети – організації відсічі агресору, відновлення суверенітету та 

територіальної цілісності держави, утвердження для неї реальних безпекових 

гарантій сьогодення та на перспективу через реалізацію завдань європейської 

і євроатлантичної інтеграції. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Європейський цивілізаційний вибір України було зроблено 21.03.2014 

р., коли прем’єр-міністр А. Яценюк підписав політичну частину Угоди про 

асоціацію з ЄС. Дещо згодом, 27.06.2014 р., новообраним п’ятим президентом 

України П. Порошенком було підписано економічну частину Угоди. 

Документом встановлено перелік вимог перед Україною задля подальшого 

повноправного членства у ЄС. Серед них –– децентралізація влади у рамках 

реформи місцевого самоврядування (включно із передачею повноважень та 

ресурсів від ОДВ до ОМС та створення на даному базисі об’єднаної 

територіальної громади  (далі –– ОТГ) як повноправного місцево-

самоврядного суб’єкта). 

Потрібно відмітити, що безпосередньо в Угоді про асоціацію між 

Україною та ЄС від 21.03.2014 р. (застосовуємо редакцію від 30.11.2015 р.) [7] 

дефініція «децентралізація влади» не фігурує. Найчастіше зустрічаємо 

терміни «місцева громада», «регіональний рівень співробітництва», «місцевий 

рівень співробітництва» (наприклад, Глава 27, ст. 446-447 Угоди). Однак 

незалежність місцевого самоврядування –– надчутлива для Європейського 
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Союзу та західної демократії тема :  так, ст. 170 Договору про функціонування 

ЄС 2012 р.  (Treaty on the Functioning of the EU, 2012) [8] оперує поняттям 

«право регіональних та місцевих громад на отримання повної вигоди від 

створення території без внутрішніх кордонів».  

Реалізація децентралізаційних підходів в Україні розпочалася у 2014 р. 

–– власне, із підписанням Угоди про асоціацію з ЄС. Ключовими наративами 

останньої реалізація медичних, освітніх, соціальних та ін. послуг на рівні 

органів місцевої влади. Задля реалізації означеної методи ОМС надається 

відповідний масив повноважень та коштів. Потрібно зауважити, що 

профільним щодо діяльності ОМС Законом України «Про місцеве 

самоврядування» № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. (у редакції від 19.11.2022 р.) 

нормативно не окреслено терміну «децентралізація» [2]. Натомість, 

ознайомлення із вітчизняним офіційним урядовим веб-сайтом 

«Децентралізація» відносить до законодавчого базису даних реформ в Україні 

Європейську хартію місцевого самоврядування та ретроспективно-звичаєві 

стандарти даної галузі у ЄС [1].  

Безпосереднє законно-юридичне нормування реформи децентралізації в 

Україні було здійснено Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р 

від 01.04.2014 р. (далі –– Розпорядження КМУ № 333-р від 01.04.2014 р.) [6] 

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні. Разом із даним нормативно-

правовим актом було концептуалізовано План заходів щодо реалізації 

Концепції.  

Відповідно положень Розпорядження КМУ № 333-р від 01.04.2014 р., 

метою означеної Концепції є регульоване, механічно та строково нормоване 

місцеве самоврядування на засадах ефективності, транспарентності та 

людиноцентризму (надання публічних послуг, проєктування народного 

волевиявлення, державно-приватне погодження інтересів, територіальне 

нормування роботи ОМС та принцип невтручання роботи ОДВ у діяльність 

ОМС). У підграфі «Шляхи і способи розв’язання проблем» одним із таких 

концептів визначено «розмежування повноважень між ОДВ та ОМС на 

децентралізаційних засадах».  

Водночас, додатковим фахово-контекстним мірилом реалізації 

доктрини децентралізації в Україні стало прийняття Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» № 157-VIII від 05.02.2015 р. 

(ред. від 14.05.2020 р.) [3]. Відповідно до ст. 2 даного Закону, процес 

формування ОТГ здійснюється із застосуванням загальноправових принципів 

на кшталт конституційності, законності, транспарентної гласності та 

відповідальності. Відповідно Розділу II ст. 5-8 даного Закону, алгоритм 

добровільного створення ОТГ наступний : ініціювання (міським головою; 1/3 

депутатського складу сільської / селищної / міської ради; членами ОТГ) 

процесу добровільного приєднання; проєктна підготовка рішень щодо 

добровільного об’єднання ОТГ (компетенція сільського, селищного та 

міського голови із утворенням робочої групи щодо такого об’єднання як 

обов’язковим елементом процедури); рішення щодо об’єднання ОТГ 
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(включно із планом практично-прикладної реалізації процесу добровільної 

децентралізаційної інтеграції); утворення ОТГ та реорганізація ОМС (як 

заключний етап нормативного узаконення факту добровільного об’єднання).  

Концептуальним доповненням децентралізаційного руху України в 

умовах виконання положень Угоди про асоціацію з ЄС, на який варто звернути 

увагу, доцільно визнати Закон України «Про засади державної регіональної 

політики» № 156-VIII [4], прийнятий як доповнення до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» 05.02.2015 р. (на часі діє у 

редакції від 27.07.2022 р.). Мета нормативно-правового акту –– підтримка, 

планомірний розвиток та інфраструктурне забезпечення ОТГ на рівні т. зв. 

«державного спрямування». В умовах повномасштабної збройної агресії РФ 

проти України від 24.02.2022 р. до Преамбули та ст. 1 даного Закону було 

внесено зміни –– відтепер відновлення регіонів та територій дефініційовано як 

конгломерацію організаційно-економічних важелів відновлення критичної, 

громадської та соціальної інфраструктури (відповідні зміни від 09.07.2022 р., 

внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення 

регіонів і територій № 2389-IX). Утвердження даних концептів державного 

управління виглядає особливо актуальним у зв’язку із отриманням Україною 

статусу кандидата на повноправне членство у ЄС (відповідне рішення Ради 

Європи –– себто 27 країн-членів ЄС від 23.06.2022 р.).  

Заключним інструментарієм нормативно-правового впорядкування 

децентралізаційних реформ можна визначити деякі положення Закону 

України «Про співробітництво територіальних громадян» № 1508-VII, 

прийнятого 17.06.2014 р. та чинного у першочерговій редакції [5]. Засадами 

даної кооперації законодавець у ст. 2 Закону знову-таки визначає 

загальноправові принципи організації ОТГ, серед яких, окрім законності, 

прозорості та відкритості, фігурують взаємна вигода та рівні права учасників 

ініційованого об’єднання у територіальну громаду. Окрім вищезазначеного, 

Законом встановлено презюмовані алгоритми щодо утилізації відходів та 

спільних інфраструктурних ініціатив (ст. 4 під назвою «Форми 

співробітництва»). Узагальнені методологічні підходи щодо спільнопроєктної 

реалізації ініціатив ОТГ встановлено ст. 11 Закону, де обов’язковими умовами 

ініційованих місцево-самоврядних розробок, окрім базових мети, строків та 

термінів виконання, визначено дефініціювання заходів ОМС щодо 

впровадження спільних реформ-індукованих ітерацій, регламентацію 

фінансово-економічних обсягів забезпечення подібних ініціатив, створення 

координаційно-погоджувальні механізмів на рівні ОМС-співробітництва, а 

також –– формулювання стандартних підстав (умов, вимог) щодо припинення 

договірних зобов’язань між ОТГ, порядку вирішення спірних правовідносин 

між ОТГ як індивідуально-незалежними суб’єктами місцевого 

самоврядування та  алгоритми взаємної відповідальності за недодержання 

умов договорів ОТГ. 

Таким чином, рух України до інтеграції з ЄС та подальшого 

повноправного членства у європейському економіко-політичному союзі 



103 

 

ґрунтується на впровадженні публічно-управлінських наративів, 

апропріативних для демократично-правового західного світу. Децентралізація 

розглядається як чинник гласно-прозорого урядування, інструмент 

деконцентрації влади ОДВ та її переделегування до ОМС із отриманням 

останніми відповідних економіко-соціальних розвиткових преференцій. Крім 

того, децентралізація в Україні –– перспективна опція залучення вітчизняних 

та іноземних інвестицій. Дана конгломерація виступає не лише 

субструктурним елементом виконання положень Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, але й доповняльно-позитивним чинником повоєнного 

відновлення України загалом та окремо –– регіонів, що найбільше 

постраждали від збройної агресії РФ проти суверенітету, самовизначення, 

етніко-політичної самостійності нашої держави. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАТКІВ НА ВИПЛАТУ ПЕНСІЙ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

В умовах війни потреба у соціальному захисті громадян посилилася, 

особливо соціально вразливих верств населення. Однією з таких категорій є 

пенсіонери, яких в Україні 10 726,2 тис. осіб (станом на 01.10.2022р.) [3]. 

Протягом 9 місяців 2022 року видатки Пенсійного фонду України 

становили 430,8 млрд грн, що на 44 млрд грн або на 11,4 % більше порівняно 

з відповідним періодом 2021 року, що пов’язано зі зростанням розмірів 

пенсійних виплат (див. табл. 1).  

Водночас зросли власні доходи Пенсійного фонду України - на 47,4 млрд 

грн або на 19,6 % порівняно з відповідним періодом 2021 року, що пов’язано 

з проведеною детінізацією заробітної плати та здійсненою легалізацією 

зайнятості, які призвели до належної сплати єдиного внеску. Зокрема, 

відбулося прийняття на роботу 20,2 тис. осіб, яким нараховано заробітну плату 

у сумі 179,6 млн грн, а єдиного внеску нараховано 39,9 млн грн. Органами 

Пенсійного фонду України направлено повідомлення до місцевих органів 

виконавчої влади по 98,1 тис. платників, які виплачують заробітну плату 

менше мінімального розміру. Отже, загалом легалізовано 28,5 тис. робочих 

місць, внаслідок чого залучено додатково 46,1 млн грн єдиного внеску [1]. 

На пенсійні виплати спрямовано майже всю суму видатків - 424,7 млрд 

грн, інші видатки складають 6,1 млрд грн, з них:  

 1,8 млрд грн (0,4 % загальних видатків) – оплата послуг з виплати 

та доставки пенсійних виплат;  

 3,5 млрд грн (0,8 %) – адміністративні витрати;  

 0,8 млрд грн (0,2 %) – видатки з коштів Державного бюджету 

України, згідно постанови Кабінету Міністрів України [2].  

У таблиці 1 наведено розподіл пенсій за видами у часовому порівнянні -

на початок 2022 року та за 9 місяців поточного року. Так, пенсію за віком 

отримують трохи менше 8 млн громадян, що майже на 100 тис осіб менше, ніж 

на початок року, при цьому середній розмір пенсії зріс на 525 грн; пенсію по 

інвалідності отримують майже 1,5 млн осіб і її розмір також зріс – на 301 грн; 

кількість осіб, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника з 

початку року зменшилася на 114 тис. осіб, хоча середній розмір її зріз майже 

на 500 грн.; кількість пенсіонерів, які отримують виплату за вислугу років 

зменшилася приблизно на 7 тис осіб при зростанні її розміру в середньому 

майже на 400 грн.; аналогічна ситуація з соціальними пенсіями – кількість 

отримувачів зменшилася більш як на 3500 осіб, а середній розмір підріс на 160 
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грн.  

Таблиця 1. 

Розподіл пенсіонерів за видами та розмірами призначених пенсій  

(крім осіб, звільнених з військової служби) 

 

Джерело: дані Пенсійного фонду України [1]. 

 

Очевидно, що в таких складних умовах важливо було виконувати планові 

показники та вчасно виплачувати/перераховувати пенсійне забезпечення 

громадян. Зменшення чисельності пенсіонерів майже на 115 тис осіб пов’язана 

як з природньою смертністю, так і загибеллю від військових дій. 

За міжнародними зобов’язаннями України забезпечено своєчасний 

переказ пенсій громадянам України, які проживають за кордоном, на суму 

147,2  тис. доларів США  та  3002,0 тис. євро. Пенсіонерам іноземних держав, 

які проживають в Україні, здійснено виплату пенсій на суму 9,0 тис. доларів 

США та 4256,8 тис. євро. Водночас, у звіті Пенсійного фонду України за 9 

місяців 2022 року не зафіксовано, чи переводили пенсії громадянам, які 

виїхали з України на постійне місце проживання протягом повномасштабного 

вторгнення.  

Таким чином, загалом забезпечено видатків на виплату пенсіонерам в 

умовах воєнного стану на загальну суму 424,7 млрд грн, при цьому середній 

розмір пенсії зріс на 547,83 грн, тобто майже на 15%. 
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питання виплати у 2022 році разової грошової допомоги, передбаченої 

Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань” [Електронний ресурс]. – 
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на 01.01.2022 на 01.10.2022 

чисельність, 

осіб 

середній розмір 

пенсій, грн 

чисельність, 

осіб 

середній 

розмір 

пенсій, грн 

  ЗАГАЛЬНА  ПО УКРАЇНІ з яких:  10 296 238 3 801,02 10 180 748 4 289,77 

  за віком 8 051 951 3 944,81 7 962 573 4 469,86 

  по інвалідності 1 436 847 3 033,70 1 435 567 3 346,13 

  у звʼязку з втратою годувальника 529 553 3 384,39 515 456 3 856,90 

  за вислугу років 205 973 3 682,29 198 753 4 079,11 

  соціальні пенсії 68 284 1 955,65 64 798 2 106,77 

https://www.pfu.gov.ua/2154455-zvit-pro-robotu-organiv-pensijnogo-fondu-ukrayiny-za-9-misyatsiv-2022-roku/
https://www.pfu.gov.ua/2154455-zvit-pro-robotu-organiv-pensijnogo-fondu-ukrayiny-za-9-misyatsiv-2022-roku/
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ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ГРОМАД В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ    

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  

В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ 

 

Перший   етап територіально-адміністративної реформи  в Україні дав 

старт процесу приведення повноважень місцевих рад у сфері публічного 

управління у відповідність до Європейської Хартії місцевого самоврядування 

[7]. Рух у даному напрямку законодавець не призупиняє і в умовах 

широкомасштабної війни росії на території України.  Так  внесені Верховною 

Радою України   27.07.2022 року  зміни у статтю 7  Закону України «Про засади 

державної регіональної політики» визначають трьохрівневу модель державної 

регіональної політики: «державна стратегія регіонального розвитку України;  

регіональні стратегії розвитку; стратегії розвитку територіальних громад» та 

плани їх реалізації на кожному із 3х рівнів [6], законодавчо надають 

нормативним актам  місцевих рад статусу окремого самодостатнього 

напрямку в структурі державної регіональної політики з своїм змістом, 

суб’єктами та об’єктами.  

 Згідно  п. 1, 2, 5  статті 6 Закону України «Про засади державної 

регіональної політики», серед основних напрямків державної регіональної 

політики чільне місце відводиться соціальній складовій, до якої належить і 

гендерна політика на місцевому рівні. Про  взаємозвяок гендерної політики  з 

стратегією говорить у своїх дослідженнях  і Л.Гонюкова  [3 , с.29 ], 

Зауважимо:  законодавець  не закріпив у чинній нормативно-правовій 

базі Україні не тільки визначення дефініції «гендерна політика на місцевому 

рівні», а й дефініції «гендерна політика» взагалі. Хоча  як в науковому 

середовищі  [3 , с.25-31], так і в практиці публічного управління [сайт 

мінсоцполітика]  має місце оперування даним поняттям. На нашу думку, дана 

правова колізія вимагає оперативного вирішення та сприятиме  

ефективнішому використанню гендерної політики як серйозного «ресурсу 

економічного та соціального розвитку та безпеки, який в Україні поки що 

використовується недостатньо» [8, с.10]. 

Серед численних визначень поняття «гендерна політика», на нашу 

думку, на особливу увагу заслуговує дефініція запропонована К.Левченко у 

книзі «Гендерна політика в нормативно-правових документах. Частина 1»: 

«комплексна та ефективна гендерна політика – це цілеспрямована діяльність 

державних інституцій із забезпечення та гарантування рівних прав, свобод та 

можливостей для жінок і чоловіків, утвердження ґендерної демократії, 

формування ґендерної культури в суспільстві, захисту від дискримінації за 

ознакою статі, що є визначальною умовою досягнення ґендерної рівності»[2, 

с.18]. Як бачимо, науковиця не просто дає визначення явищу гендерної 
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політики, ідентифікуючи необхідні умови її реалізації на практиці в контексті 

належного врядування: «комплексність» та «ефективність» [2 ,с.18], а й 

вносить ясність щодо відсутності синонімічної залежності між поняттями 

«гендерна політика» та «політика в інтересах рівності». Тобто гендерна 

політика може мати різні ідеологічні орієнтири та зміст, але орієнтиром для 

демократичного розвитку вона є тільки за умови її спрямованості на 

ліквідацію дискримінації за ознакою статі  в суспільстві [8,с.76],  досягнення 

гендерної рівності - рівного правового статусу жінок і чоловіків та рівних 

можливостей для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну 

участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства[5].  

Зауважимо: місцеве самоврядування – це одна з форм державної влади і 

державного управління на базовому рівні [1], то визначення, запропоноване 

К.Левченко,  розкриває також суть реалізації гендерної політики і на рівні 

територіальних громад.  При цьому «ефективність забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності великою мірою 

зумовлюється тим, наскільки питання ґендерної рівності інтегровані в 

інституціональну політику,  внутрішню організаційну культуру та 

повсякденну  діяльність органів … влади» [ 2 ,с.16]. 

Гендерна рівність у локальних (регіональних) політиках досягається 

шляхом реалізації на практиці ряду принципів державної регіональної 

політики,  внесених  у  2022 році  до статті 4 ЗУ «Про засади державної 

регіональної політики», які відображають також  і характер відносин між 

різними елементами  та рівнями системи публічного управління в Україні. До 

останніх належать:  

- паритетності - забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів 

державної регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки 

регіонального розвитку (п.13 ст. 4);,  

- субсидіарності - реалізації владних повноважень на найнижчому рівні 

управління, на якому це найбільш ефективно (п.5 ст. 4);  

- рівних прав та можливостей жінок і чоловіків - відсутності обмежень 

чи привілеїв за ознакою статі та забезпечення рівних умов для реалізації прав 

жінок і чоловіків (п.12 ст. 4);  

- інклюзивності - дотримання інтересів осіб з особливими потребами 

шляхом урахування при формуванні і реалізації державної регіональної 

політики спеціальних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації такими 

особами їхніх прав і основоположних свобод (п.13 ст4);  

- інтегрованого розвитку - поєднання галузевого та територіального 

підходів для розвитку територіальної громади та/або регіону, що забезпечує 

соціально-економічний та культурний розвиток територій (п.14 ст.4) [ 6].  

  Дані принципи підтверджують євроінтеграційний вибір України, 

орієнтовані на сталий результат та є  інструментом  усунення гендерних 

розривів  у розвитку не тільки центральної та  периферійних садиб 

територіальних громад у відповідності взятих на себе державою Україною 

зобов’язань у сфері гендерної рівності, але й усунення гендерних розривів у 

розвитку територіальних громад на державному рівні.  
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Реалізація політики гендерної рівності в громаді в умовах післявоєнної 

відбудови вимагає також  врахування  їх типології (стаття 11-2  ЗУ «Про засади 

державної регіональної політики в Україні») як сукупності зовнішніх умов  

реалізації гендерної політики в громаді: 

- «території відновлення» - територіальні громади, на території яких 

відбувалися бойові дії та/або які були тимчасово окуповані, та/або території 

яких зазнали руйнувань об’єктів критичної інфраструктури, соціальної 

інфраструктури, об’єктів житлового фонду внаслідок ведення бойових дій, а 

також які характеризуються різким погіршенням рівня соціально-

економічного розвитку та значним переміщенням населення до інших регіонів 

та/або інших держав; 

- «території з особливими умовами для розвитку» -  територіальні 

громади, рівень соціально-економічного розвитку яких є низьким або на яких 

існують природні, демографічні, міжнародні, безпекові чи інші об’єктивні 

обмеження щодо використання потенціалу території для розвитку; 

- «території сталого розвитку» - самодостатні територіальні громади з 

наявним соціально-економічним потенціалом територій та спроможні до 

збалансованого розвитку в економічній, соціальній та екологічній сферах; 

- «полюси економічного зростання» - територіальні громади, що 

характеризуються значно кращими географічними, демографічними, 

соціально-економічними показниками розвитку порівняно з іншими 

подібними територіями регіону, та зростання яких позитивно впливає на 

суміжні території, регіон та/або державу в цілому [6]. 

Градація громад на різні  види, говорить також і про те, що змістове 

наповнення гендерної політики на рівні громад також буде різним. Дане 

питання потребує додаткового дослідження, насамперед з позиції 

варіативності  наявності чи відсутності певних вразливих  груп жінок і 

чоловіків, механізмів взаємодії та координації органів місцевого 

самоврядування  та центрального органу виконавчої влади – Кабінету 

Міністрів України, партнерства з іншими територіальними громадами 

України, транскордонного співробітництва тощо. 

 

Список використаних джерел: 

1.Венцель В. Європейська система місцевого самоврядування та 

український контекст. - Режим доступу: 

https://decentralization.gov.ua/news/14397?page=2 

2.Гендерна політика в нормативно-правових документах. Частина 1 За 

заг.ред Левченко К.Б. / Г.Г. Жуковська, К.Б. Левченко, О.О. Остапенко, О.І. 

Суслова. - Київ, 2020. - 186 с. 

3.Гендерна політика в системі державного управління. підручник / за заг. 

ред. М. М. Білинської. Авторський колектив: М. М. Білинська, Л. В. Гонюкова, 

Л. О. Воронько, С. О. Москаленко, О. Л. Приходько. – Запоріжжя: 

Друкарський світ, 2011. - 132 с 

4.Гендерна політика. - Режим доступу:  

https://www.msp.gov.ua/timeline/Genderna-politika.html  

https://decentralization.gov.ua/news/14397?page=2
https://www.msp.gov.ua/timeline/Genderna-politika.html


109 

 

5.Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків». - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text 

6.Закон України «Про засади державної регіональної політики» - Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text 

7.Європейська хартія місцевого самоврядування. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text 

8.Левченко К. Гендерне тяжіння; виклики та рішення. – Київ: Фоліо, 2019. 

– 192 с. 

 
 

Мар’яна ХОРОШЕНКО   

лікарка-інтерн Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ 

ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ 

 

       Актуальність теми полягає у необхідності вивчення особливостей 

психологічної реабілітації військовослужбовців, які отримали бойові психічні 

травми та втратили боєздатність. В результаті проведених досліджень 

наприкінці XX – на початку ХХІ століття з'явилася нова галузь психологічної 

науки – психологія травматичного стресу. З цього моменту психологи в 

цілому, зокрема військові психологи, стали вивчати не взагалі стресові 

наслідки, а психологічні наслідки бойового стресу, що виникають 

безпосередньо на полі бою, після його закінчення, а також після деякого 

періоду часу. В результаті проведених досліджень було встановлено, що для 

відновлення психічного здоров'я військовослужбовців потрібне проведення 

поетапної психологічної реабілітації. 

             Психологічна реабілітація військовослужбовців в умовах бойової 

ситуації і після бою є актуальним напрямом і заслуговує на уважне вивчення. 

Ступінь впливу травматичного стресу на людину, а також організація 

реабілітаційної роботи вивчалися різними фахівцями [3].  Намагаючись 

реалізувати ці принципи, керівництво армії США у 80-ті роки запровадило в 

армійських підрозділах систему так званої «товариської взаємодопомоги». 

Суть її полягає в тому, що всі військовослужбовці від солдата до генерала 

навчаються методам екстреної візуальної діагностики надмірних емоційних 

переживань та надання їм психологічної підтримки.  

Насправді будь-який бойовий стрес-фактор може бути успішно 

подоланий людиною, якщо вона отримує дієву соціальну підтримку. Іншими 

словами ефективним антитравматичним засобом та найкращим 

психотерапевтом є товариш по службі та військовий колектив [2]. 

Психологічні наслідки бойової обстановки можуть мати тимчасовий характер 

і мати адаптаційну природу. Психологічна сутність цього процесу у тому, що 

із зовнішніх впливів мобілізується внутрішня енергія людини, яка цілком 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text
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спрямована на нейтралізацію зовнішнього впливу. Вона ніби пов'язує енергію, 

що надійшла ззовні, її нейтралізує. 

             Можна дійти втішного висновку, що з накопичення досвіду, зокрема й 

бойового, утворюється захисний бар'єр, який зміцнюється, але це підвищує 

психологічну стійкість воїна до впливу стресогенних чинників. Інший етап 

реабілітації проводиться з локалізації психологічних наслідків бойового 

стресу, що виникає після закінчення бою. Психологічне забезпечення 

відновлювального періоду включає, психологічне інформування особового 

складу про можливі негативні психологічні наслідки бойової діяльності та 

шляхи їх подолання, діагностику психічного стану військовослужбовців, які 

становлять групу ризику. Психологічне консультування військовослужбовців 

з питань, що виникли у зв'язку з психологічними труднощами 

відновлювального періоду, психологічну та соціально-психологічну 

підтримку військовослужбовців, які зазнають труднощів відновлювального 

періоду та  використання спеціалізованих психологічних методів, 

спрямованих на прискорення відновлювальних процесів у 

військовослужбовців.  

Суть іншого напряму реабілітації військовослужбовців полягає у її 

проведенні у тих випадках, коли відновлювальний процес з якихось причин 

блокується або можливий лише за участю фахівців [4]. Це є процес 

організованого психологічного впливу, спрямованого на відновлення такого 

стану психічного здоров'я військовослужбовців, який дозволяє досить 

ефективно вирішувати службові та бойові завдання. Критерієм яким різняться 

напрями реабілітаційних заходів за умов військової частини є здатність 

військовослужбовця ефективно вирішувати службові і бойові завдання. У 

традиційному варіанті психологічна реабілітація є складовою медико-

психологічної реабілітації і проводиться з військовослужбовцями, які 

проходять лікування у зв'язку з пораненнями, контузіями, травмами, опіками, 

опроміненням, психічними розладами. 

У деяких випадках медико-психологічна реабілітація доповнюється 

професійною реабілітацією та соціальною реабілітацією. В інших випадках  

психологічна реабілітація – це вид психологічної допомоги, що надається 

військовослужбовцям, котрі переживають або гострі реакції на актуальний 

стрес, або загострення відтермінованих негативних психологічних наслідків, 

відтермінованих реакцій та відтермінованих розладів, обумовлених раніше 

пережитим, як правило, психологічним розладом. Психологічна реабілітація є 

центральною ланкою реабілітаційного процесу та доповнюється або 

медичною реабілітацією, або лише певною медичною допомогою.  

За наявності відповідних умов у медичному підрозділі військової 

частини здійснюється неспецифічна психологічна реабілітація, яка може 

починатися та закінчуватися в умовах військової частини або бути першим 

етапом подальшої спеціалізованої психологічної реабілітації в умовах 

військового госпіталю або військового санаторію [1]. Особливе значення має 

психологічна реабілітація після закінчення бойових дій, у зв'язку з цим 

необхідно враховувати такі чинники. Перший – ступінь активної участі 
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військової частини, підрозділів та конкретного військовослужбовця у бойових 

діях та кількість бойових втрат у частині, підрозділі та їх причини, а також 

характер та причини поранень, контузій, травм, опіків, доз опромінення та 

інших форм фізичної шкоди здоров'ю конкретного військовослужбовця.  

Чим раніше і повніше буде надано психологічну допомогу учасникам 

бойових дій, тим менша ймовірність виникнення після психологічних 

проблем, зумовлених бойовим стресом. Організована і добре продумана 

діяльність військовослужбовців після їх повернення з бойового завдання 

сприятиме підвищенню результативності психологічної допомоги, яку він 

отримує.  Поряд із перерахованими факторами на процес психологічної 

допомоги впливають переживання військовослужбовця, пов'язані з такими 

подіями його бойового досвіду, як фізичне знищення солдатів супротивника, 

загибель товаришів по службі та мирного населення, моральну 

відповідальність за які військовослужбовець приписує собі, ведення бойових 

дій в оточенні супротивника та перебування у полоні.  

Поряд із переліченими факторами при організації психологічної 

допомоги військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях, доцільно 

враховувати також певні соціальні, етнічні, релігійні, сімейні та інші 

обставини, які додатково впливають на психічний стан військовослужбовців у 

відновлювальний період.  Таким чином стрес-фактори бойової діяльності 

значно впливають на боєздатність військовослужбовців, а також стан їхньої 

психіки. Тому для відновлення психічного здоров'я військовослужбовців 

потрібне проведення поетапної психологічної реабілітації.  
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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

          Фінансова політика – це діяльність держави, підприємства з 

цілеспрямованого використання фінансів. Поряд з цим, фінансова політика є 

самостійною сферою діяльності держави, одним із головних засобів реалізації 

державної політики у кожній галузі суспільного життя. Фінансова політика 

складається з визначення її завдань, стосовно основних напрямів 

використання фінансових ресурсів; розробки методів, засобів та форм 

організації фінансових відносин. Темпи розвитку рівня країни, загалом, 

безпосередньо залежить від ефективності фінансової політики, що 

проводиться в державі. Об'єктами виступають різні види фінансових відносин, 

суб'єктами – організаційні структури, які здійснюють самоврядування.  

Суб'єкти управління використовують у кожній сфері та у кожній ланці 

фінансових відносин специфічні методи цілеспрямованого впливу на фінанси. 

У формуванні та розвитку економічної структури будь-якого сучасного 

суспільства провідну, визначальну роль відіграє державне регулювання, яке 

здійснюється в рамках обраної владою економічної політики, складовою якої 

є фінансова політика. Фінансова політика як частина економічної політики є 

сукупністю бюджетно-податкових, інших фінансових інструментів та 

інститутів державної фінансової влади, що володіють відповідно до 

законодавства повноваженнями стосовно формування та використання 

фінансових ресурсів держави відповідно до стратегічних і тактичних цілей 

державної економічної політики. Незалежно від рівня розвитку країни 

головними стратегічними цілями державної фінансової політики є створення 

фінансових умов соціально-економічного розвитку суспільства, підвищення 

рівня життя та якості життя населення.  

           Від ефективності проведення фінансової політики залежать темпи спаду 

чи зростання промислового виробництва, рівні безробіття, інфляції та доходів 

населення, отже, і рівень розвитку країни загалом. Безсумнівно, лише 

науковий підхід, знання та вивчення всіх факторів, що визначають політику, є 

гарантією того, що її відносна самостійність не переросте в незалежність від 

об'єктивних економічних відносин [2]. Досвід показує, що відрив фінансової 

політики від економіки обертається серйозними економічними труднощами, і 

це неминуче стримує реалізацію можливостей, закладених в останній. 

Науковий підхід до вироблення фінансової політики передбачає її 

відповідність закономірностям у суспільному розвиткові, постійний облік 

висновків фінансової теорії. Порушення цієї найважливішої вимоги 

призводить до великих втрат у господарській діяльності.  

          Фінансова політика – це сукупність державних заходів, вкладених у 

забезпечення сталого та ефективного функціонування економіки і фінансової 

сфери країни, на мобілізацію фінансових ресурсів до державного бюджету, їх 
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розподіл та використання у виконанні державою своїх функцій. Фінансова 

політика є складовою економічної політики держави. У ній конкретизуються 

головні напрями розвитку господарства країни, визначається загальний обсяг 

фінансових ресурсів, їх джерела та напрямки використання, розробляється 

механізм регулювання і стимулювання фінансовими методами соціально-

економічних процесів. Водночас, фінансова політика характеризує самостійну 

сферу діяльності держави, вона має свій конкретний зміст, а також свої цілі, 

завдання, об'єкти, форми та методи регулювання. 

           Зміст фінансової політики включає розробку загальної концепції 

фінансової політики, визначення її основних напрямів, цілей та головних 

завдань, створення адекватного фінансового механізму та управління 

фінансовою діяльністю держави та інших суб'єктів економіки [1]. До основних 

завдань фінансової політики можна віднести забезпечення умов для 

формування максимально можливих фінансових ресурсів, встановлення 

раціонального, з погляду держави, розподілу та використання фінансових 

ресурсів та  організацію регулювання та стимулювання економічних та 

соціальних процесів фінансовими методами. 

          Важливою складовою частиною фінансової політики є формування 

фінансового механізму, за сприяння якого відбувається здійснення діяльності 

держави у сфері фінансів. Фінансовий механізм уособлює систему 

встановлених державою форм, видів та методів організації фінансових 

відносин. До елементів фінансового механізму належать форми фінансів, 

методи їх формування, система законодавчих норм і нормативів, які 

використовуються при визначенні доходів і витрат держави, організації та 

регулювання бюджетної сфери, фінансів підприємств та ринку цінних паперів. 

Залежно від тривалості періоду та характеру її завдань, фінансова політика 

поділяється на фінансову стратегію та фінансову тактику. Стратегія та тактика 

фінансової політики взаємопов'язані.  

Фінансова політика відіграє важливу роль у розвитку продуктивних сил 

та раціональному їх розміщенні на території країни. Вона сприяє 

забезпеченню фінансовими ресурсами пріоритетних економічних програм, 

зосередженню коштів на ключових напрямах розвитку економіки, 

стимулюванню зростання ефективності виробництва, зміцненню та розвитку 

економічних зв'язків із країнами світу, забезпечуючи умови для здійснення 

спільних заходів. Під політикою економічного зростання розуміють систему 

фінансових заходів, спрямованих на збільшення фактичних обсягів валового 

національного продукту та підвищення рівня зайнятості [3]. Ця стимулююча 

фінансова політика включає зростання державних витрат і зниження 

податкового навантаження.  

Якщо ж уряд вживає заходів фіскальної політики та політики державних 

витрат, намагаючись утримати обсяг випуску продукції на його типовому для 

аналізованої країни рівні та підтримати стабільність цін, то вважається, що 

державою проводиться політика стабілізації. У свою чергу політика 

обмеження ділової активності, навпаки, спрямована на зменшення реального 

обсягу доходів порівняно з їх потенційним рівнем, і застосовується урядом у 
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період підйому з метою уникнення кризи надвиробництва та інфляції, що 

виникає разом із надмірним попитом.  

        Під фінансовою політикою розуміємо управління фінансами, тобто. 

вироблення цілей і завдань, на які необхідно направити асигнування, пошук 

ресурсів і шляхів досягнення поставлених цілей, у поєднанні з впливом на 

зовнішні фактори, від яких також залежить отримання намічених результатів, 

а це управління являє собою процес, що складається з таких етапів як розробка 

системи цілей та завдань, створення інформаційної бази, прогнозування, 

планування, організації управління, оцінку отриманих результатів, 

стимулювання та контроль. 

            На макрорівні, тобто на рівні держави, фінансова політика реалізується 

за допомогою різних інструментів. Своє практичне втілення інструменти 

знаходять у податках, обов'язкових відрахуваннях, зборах, державних 

витратах, тарифах та цінах, інвестиціях, цінних паперах, а також субсидіях, 

субвенціях, дотаціях та інше. Основним джерелом формування податкової 

політики виступають податкові надходження і, саме завдяки їм поповнюється 

державна скарбниця коштами, які згодом перерозподіляються згідно з 

потребами суспільства та економіки. Надходження податків до бюджету 

країни забезпечується у вигляді функціонування системи оподаткування. 

Оподаткування поділяється на пряме та непряме, у першому випадку йдеться 

про встановлення обов'язкових внесків, які кожний платник податків має 

сплачувати до бюджету, а у другому – про встановлення надбавки до ціни чи 

тарифу. 

Характер і принципи управління витратами залежать від ситуації, в якій 

держава регулює економіку країни. У разі ринкової економіки держава 

використовує переважно непрямі, тобто економічні методи регулювання 

економіки. Державні витрати спрямовуються на вирішення найважливіших 

суспільно-політичних завдань, таких як забезпечення безпеки країни та її 

громадян, соціальний захист населення, реалізацію природоохоронних 

заходів, розвиток науково-технічного потенціалу країни. Зрештою, ще одним 

основним інструментом фінансової політики вважається управління 

дефіцитом держбюджету [1]. Дефіцит державного бюджету виникає у тому 

випадку, коли бюджетні витрати перевищують надходження до державної 

скарбниці.  

        Його поява може бути викликана різними причинами, це державне 

регулювання кон'юнктури національної економіки або прагнення влади до 

забезпечення прогресивних зрушень у структурі суспільного виробництва. 

Так чи інакше, дефіцит держбюджету – явище вкрай негативне, що суперечить 

суті організації фінансів. У тому випадку, якщо дефіцит має місце, держава 

повинна вжити негайних дієвих заходів щодо його усунення, домогтися того 

або скороченням витрат, або збільшенням фінансових надходжень. Головним 

же інструментом реалізації фінансової політики на макрорівні виступає 

фінансовий механізм, що є системами методів, видів і форм організації 

фінансових відносин.  

         Головні напрями класичного типу політики – збереження вільної 
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конкуренції, використання ринкового механізму як головного регулятора 

господарських процесів. У разі такої політики держава прагне скорочення 

видатків бюджету. Метою регулюючої фінансової політики є використання 

фінансового механізму для регулювання економіки та соціальних відносин з 

метою забезпечення повної зайнятості працездатного населення. Головним 

втручанням в економіку із боку держави стають державні витрати, а головним 

механізмом регулювання стає прибутковий податок. Велика увага 

приділяється системі державного кредиту, з урахуванням якого проводиться 

політика дефіцитного фінансування.  
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

            В останні роки актуальним питанням розвитку національної економіки 

і соціальної сфери стає перехід на цифрову платформу та побудову економіки 

нового типу. Цифрова трансформація економіки – це процес об'єктивний, 

багатоступінчастий і є удосконаленням економічних, трудових відносин, 

створенням нових цифрових товарів. Цифрова економіка є частиною 

загального обсягу виробництва, яка цілком, або в основному вироблена на базі 

цифрових технологій фірмами, бізнес-модель яких ґрунтується на цифрових 

продуктах або послугах. Побудова цифрової економіки кожної країни 

здійснюється з своїх особливостей розвитку та поточного потенціалу.  

Цифрові технології повсюдно увійшли до нашого щоденного життя, за 

короткий час радикально змінили способи роботи, спілкування, споживання.  

Вони впливають на всі компоненти якості життя – добробут, трудову 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Dutp_2012_2_4.pdf
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діяльність, стан здоров'я, освіту, соціальні зв'язки, якість навколишнього 

середовища, можливість участі та управління громадянським суспільством. 

При запровадженні нових технологій необхідно порівнювати короткострокові 

та довгострокові результати, і взаємодія технології із соціальною екологією 

така, що технічні розробки часто мають екологічні, соціальні та людські 

наслідки, які виходять далеко за рамки безпосередніх самих технологічних 

цілей і одна і та ж технологія може мати зовсім різні результати за різних 

обставин. Технологічний розвиток необхідно аналізувати у взаємозв'язку із 

суспільством, цифрова трансформація створює як можливості, так і серйозні 

ризики для благополуччя людей [4]. Сьогодні велика кількість дослідників та 

аналітиків обговорюють головні можливості і ризики впливу цифровізації на 

соціальне життя людей, наслідки активного використання інтернету для 

психічного здоров'я або наслідки автоматизації робочих місць. 

         Перед практиками стоїть серйозне завдання щодо розробки нових 

інструментів для аналізу наслідків цифрової трансформації на добробут. 

Докази впливу поки що досить рідкісні та багато тем залишаються спірними, 

наслідки цієї дії бувають як прямими, так і непрямими. Усе це ускладнює 

аналіз причинно-наслідкових зв'язків, оскільки, неможливо виділити явного 

контрафакту, оскільки технології впроваджуються поступово з часом та їх 

вплив може бути прив'язано до конкретного моменту. Незважаючи на те, що 

впровадження цифрових технологій відбувається швидше, ніж раніше, воно 

відрізняється для різних груп людей, і можуть бути неоднорідні ефекти в 

суспільстві. Поява цифрової трансформації збігається з іншими економічними 

та соціальними змінами, а це ускладнює виділення конкретної ролі, яку 

відіграє цифровізація.  

           Безпечні цифрові технології значно покращують життя тих, хто має 

навички їх використання, але спричиняє серйозний ризик нерівності для 

суспільства, оскільки вводять цифровий розрив між тими, хто має навички їх 

використання, і тими, хто їх не має. Ці навички включають чисто цифрові, а 

також емоційні та соціальні навички, пов'язані з безпечним переміщенням в 

онлайн-світі [3]. Володіння цим поєднанням навичок, які зазвичай 

позначаються як «цифрова грамотність», є необхідною умовою для громадян 

і дозволяє гармонійно поєднувати своє цифрове і реальне життя, уникати 

проблем психічного здоров'я, пов'язаних зі зловживаннями цифровими 

технологіями. 

Компетенція розв'язання завдань у технологічно насиченому середовищі 

стає дедалі більш затребуваною економікою. Безперечно, цифрові технології 

відкривають нові можливості навчання, надаючи учням доступ до ширшого 

спектру ресурсів та доповнюючи вчителів у процесах навчання, забезпечуючи 

доступ до мотиваційних та інформаційних ресурсів. Переваги дистанційного 

навчання та його необхідність у сучасних умовах були яскраво 

продемонстровані у період коронавірусної інфекції [1]. Широке впровадження 

цифрових ресурсів може сприяти зниженню формування традиційних 

навичок, таких як викладення своїх думок у словесній формі, соціальних 

навичок, які виробляються в результаті спілкування між викладачем та учнем, 
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практичних навичок, онлайн-навчання вважається однією з демократичних 

сил Інтернету, але ці очікування також не зовсім виправдовуються.  

Широке впровадження цифрових технологій розширює можливості 

зростання компетенцій та підвищення якості життя населення за рахунок 

онлайн-навчання, дозволяє навчатися протягом усього життя та створює нові 

моделі навчання, але зростаюча важливість цифрових навичок означає, що 

нерівність у навичках може посилити існуючу нерівність життя населення.  

Цифрова трансформація, з одного боку, змінює структуру ринку праці, 

замінюючи робочі місця на нові технології та висококваліфіковану робочу 

силу, а з іншого – відкриває нові можливості, створюючи нові місця в нових 

галузях. Оцінити вплив цифрових технологій на зайнятість у масштабах країни 

непросто, оскільки вплив технологічних змін створення робочих місць часто є 

непрямим [2]. Зайнятість в інформаційних галузях не є показником збільшення 

доходів від цифрової трансформації, а лише дає деяке уявлення про внесок 

інформаційних галузей у зайнятість.  

       Але незважаючи на можливий позитивний вплив технологічних змін на 

загальну зайнятість, технологічні зміни будуть глибшими, ніж попередні 

технологічні перетворення економіки та глобалізація. Автоматизація може 

призвести в майбутньому до більш серйозних наслідків у попиті на людську 

працю, зростання нерівності у заробітній платі, збільшення безробіття та 

зниження задоволеності працею для працівників із середньою кваліфікацією, 

які не мають іншої альтернативи, крім переходу на низько кваліфіковану 

роботу, що може призвести до ще більшої соціальної нерівності. Цифрова 

економіка докорінно змінює характер роботи: гнучкий робочий час, менше 

фізичне навантаження, збільшення потоку інформації, розмивання кордону 

між роботою та особистим часом і т. п., збільшує психологічні та фізичні 

наслідки роботи з електронними апаратами і засобами інформації на робочому 

місці та під час відпочинку. 

           Стан тривоги, роздратування та депресії, викликане технологіями, вже 

активно почали вивчати психологи, інформаційне навантаження на робочому 

місці знижує задоволеність роботою та самооцінку стану здоров'я, викликає 

виснаження та зниження залученості до роботи. Технострес починає серйозно 

заявляти про себе, і багато компаній вже борються з ним у корпоративному 

середовищі, цифровізація економіки створює позитивні можливості щодо 

підвищення продуктивності праці, використання гнучкого робочого графіка, 

але при цьому виникає ризик безробіття, соціальної напруги, диференціації 

доходів, збільшення психологічного навантаження на працівника та зниження 

задоволеності балансом між роботою та особистою життям. 

          Вплив цифровізації на соціальне життя людини – одне з найбільш 

обговорюваних та спірних питань, які активно досліджуються медиками, 

психологами, соціологами різних країн світу, починаючи з появи комп'ютера, 

Інтернету, мобільних телефонів. Природа зв'язку між Інтернетом та депресією 

є двоспрямованою, оскільки люди з тривогою та депресією потенційно 

частіше проводять час в Інтернеті. Екстремальне використання Інтернету 

серед дітей пов'язане з низьким рівнем задоволеності життям та шкільними 
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результатами, окрім ризиків для психічного здоров'я, дослідники відзначають 

ризик витіснення інших видів діяльності, таких як фізичні вправи та сон. 

Інтернет зміщує соціальні взаємодії з реального світу у віртуальний та 

витісняє сімейний час та соціальні взаємодії. Активне поширення цифрових 

послуг призводять до створення нової реальності, де у категорію товарів люкс 

потрапили не гаджети та технології, а людська взаємодія.  

          Велика увага приділяється аналізу використання цифрових технологій у 

секторі охорони здоров'я, що є потенціалом для покращення надання медичної 

допомоги, підвищення якості обслуговування пацієнтів за рахунок 

інноваційних процесів, нових технологій електронної охорони здоров'я. 

Електронна охорона здоров'я може знизити витрати на охорону здоров'я за 

рахунок досягнення адміністративної ефективності та покращення 

результатів, скорочення марнотратних витрат, надмірної діагностики та 

непотрібного лікування. Однак існує думка, що впровадження систем 

електронної охорони здоров'я обходиться дорого, і перехід до електронних 

медичних карт може виявитися обтяжливим для сектору охорони здоров'я, 

оскільки інновації стикаються з фінансовими, правовими, соціальними та 

етичними бар'єрами для  виконання впровадження. 

          Поряд з можливостями, що надаються Інтернетом, такими як збільшення 

онлайн-взаємодії з друзями та в соціальних мережах, подолання самотності та 

соціальної ізоляції, надання більш ефективної медичної допомоги, з 

використанням Інтернету, можуть виникати і негативні наслідки для 

психічного та фізичного здоров'я. 
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ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТОВАРОВИРОБНИКА 

 

З поширенням науково-технічного прогресу, розвитком технологій 

комунікацій формуються дедалі тісніші взаємозалежності між системою 

національного господарства, соціальної та політичної сферами. Зміни, хоча б 

однієї із сфер, надають дедалі більше вплив на темпи і напрями розвитку цілої 

системи, зміни у політичній сфері можуть призводити до корінних 

трансформацій у системі національного господарства, що впливає на рівень та 

якість життя населення. У свою чергу, рівень розвиток соціальної сфери 

впливає на темпи зростання національної економіки і на політичну 

стабільність у державі. Сформовані системи взаємозв'язків між зазначеними 

сферами життєдіяльності людини набувають все більшого значення в умовах 

глобалізації господарських та політичних процесів, і тим самим виключають 

можливість точкового впливу на процеси розвитку національних соціально-

економічних систем.  

Сучасна світова економіка формує систему, яка спирається на групи 

взаємозалежних політичних та економічних гравців, у зв'язку з цим все 

частіше спостерігається явище, коли будь-які економічні, соціальні чи 

політичні процеси, що з'являються локально, поширюються на всю систему 

світового господарства. Сучасна нестабільна ситуація в системі світового 

господарства зумовлює необхідність формування концептуальних основ 

підналагодження кожної конкретної національної соціально-економічної 

системи до зовнішніх політико-економічних умов, котрі змінюються. 

Трансформація повинна представляти своєрідну систему ідей щодо процесу 

управління розвитком, а також сукупність теоретико-методологічних та 

практичних підходів до їх реалізації.   

Вона знайшла свій практичний відбиток у багатьох країнах світу у 

конкретних програмах і стратегіях, спрямованих на боротьбу з бідністю та 

безробіттям, демократизацію суспільства і досягнення соціальної рівності, 

ефективне використання виробничих потужностей та фінансових ресурсів, 

збереження природного потенціалу та раціональне використання природних 

ресурсів, розвиток міжнародного співробітництва, поширення досягнень 

науково-технічного прогресу та впровадження інновацій. Державне 

регулювання економіки передбачає процес втручання держави у 

функціонування системи національного господарства через інструменти 

соціально-економічної, валютно-фінансової, структурно-інвестиційної та 

науково-технічної політик з метою перспективного впливу на розвиток 

суспільного виробництва та вирішення соціальних проблем. 

Державна політика розвитку національної соціально-економічної 

системи повинна охоплювати економічну, соціальну, екологічну та політичну 

сфери. Розвиток національних соціально-економічних систем може 

відбуватися лише на основі широкого впровадження інновацій та досягнень 

науково-технічного прогресу у всі сфери життєдіяльності людини [4]. При 

цьому, кожній національній соціально-економічній системі необхідно 
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визначити свій індикатор стійкості економічного зростання, зазначений 

індикатор повинен відбивати граничні (оптимальні) темпи розвитку 

національної економіки на основі співвідношень, що вже склалися, між усіма 

видами ресурсів системи національного господарства. Створення концепції 

державної політики розвитку національної соціально-економічної системи має 

базуватися на сукупності методологічних підходів до управління, що 

дозволить зробити цю концепцію науково обґрунтованою.  

            Державна політика управління соціально-економічним розвитком 

розробляється для національної соціально-економічної системи з ринковою 

формою господарювання. Специфіка цього підходу у тому, що в процесі 

управління соціально-економічним розвитком відбувається включення 

ринкових механізмів у систему управління, а ефективність функціонування 

національної економіки багато в чому визначається ринками збуту. Відповідно 

до цього підходу при стимулюванні процесів економічного зростання 

особливу увагу слід приділяти ємності та якості внутрішнього ринку системи 

національного господарства, а також товарно-ринковому позиціонуванню 

країни на зовнішніх ринках [1]. В рамках цього підходу ключовим є питання 

виявлення та стимулювання факторів, що визначають вигідне позиціонування 

національної економіки на зовнішніх товарних ринках. 

          Структура національного виробництва, його прибутковість, а також 

ефективність національної економіки залежать від ресурсного потенціалу, 

який є в її розпорядженні. Саме наявність ресурсів визначає темпи та якість 

розвитку національної соціально-економічної системи. Використання 

системного підходу для формування концепції державної політики управління 

розвитком національних соціально-економічних систем обумовлено самою 

сутністю концепції. Наступний підхід, який дуже тісно пов'язаний із 

системним підходом – це комплексний. При прийнятті управлінських рішень, 

згідно з комплексним підходом, слід враховувати взаємопов'язані та 

взаємозалежні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. До таких 

факторів належать  економічні, екологічні, технологічні, соціальні, 

інституційні, демографічні, політичні та інші. 

         Загальна логіка вказує на необхідність використання ситуаційного 

підходу у процесі формування концепції державної політики соціально-

економічного розвитку. Пов'язано це з тим, що функціонування національних 

соціально-економічних систем відбувається у ситуації перманентних ризиків 

[3]. А досягнення системою стану розвитку вимагає постійної 

підналаштування цієї системи під ситуацію, що склалася з метою мінімізації 

негативних наслідків ризиків і максимізації ефекту від використання 

позитивних явищ. Застосування ієрархічного підходу для формування 

концепції державної політики розвитку національних соціально-економічних 

систем обумовлено необхідністю виявлення національних пріоритетів 

розвитку та відповідного їх структурування [2]. Важливість ієрархічного 

підходу полягає в тому, що при здійсненні процесу управління розвитком 

національних соціально-економічних систем організаційні структури кожного 

рівня системи публічного управління безпосередньо беруть участь в цьому 
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процесі, тому від ефективності їх діяльності залежать темпи та якість розвитку 

всієї системи. 

        Повинна існувати можливість прогнозування подальшого розвитку 

економічних, демографічних та політичних подій, використовувати весь 

доступний інструментарій державного апарату управління для нейтралізації 

негативних наслідків зовнішніх та внутрішніх соціально-економічних і 

політичних явищ, та стати основою для реалізації стратегії розвитку 

національної соціально-економічної системи шляхом максимально 

ефективного використання всіх доступних ресурсів. 

       В умовах ринкового способу господарювання, соціально-економічна 

діяльність держави є комплексом економічних та фінансових заходів, 

спрямованих на підтримку та розвиток національної соціально-економічної 

системи на основі підвищення ефективності функціонування ринкового 

механізму. Механізмом публічного управління є сукупність певних 

організаційних елементів – сукупність державних установ, якими 

здійснюється державна політика соціально-економічними і політичними 

процесами у суспільстві. Інструментами реалізації державної політики є 

інструменти податкового, грошово-кредитного та прямого програмного 

регулювання національної економіки. Конкретні заходи державної політики 

управління соціально-економічного розвитку спрямовані на підтримку певних 

темпів економічного зростання на основі формування високоефективної 

структури національного господарства, екологізації процесів виробництва та 

споживання, що, зрештою, є фундаментом. 
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Поняття «ідентичність» походить від латинського слова «іdenticus», що 

означає тотожність. Відповідно, ідентифікація – це ототожнення, 

співвіднесення окремої людини або певної соціальної групи з тією чи іншою 

спільнотою: національною, етнічною, соціальною, політичною, культурною, 

расовою, релігійною, територіальною, географічною, історичною, 

демографічною, професійною, статусно-ролевою, родовою та ін. 

Ідентичність держави або нації як цілого зазвичай формується навколо 

таких цінностей як: територія, історія, мова, традиції, міфологія, архетипи, 

символіка, звичаєве право, фольклор, панівні моральні норми й імперативи, 

домінуючі інтереси і прагнення, бачення шляхів та засобів досягнення 

бажаного стану [1]. 

Проблема формування єдиної національної ідентичності громадян 

України є однією з визначальних для українського суспільства та для 

подальшого формування його як повноцінної політичної нації – спільноти, 

приналежність до якої базується на підставі громадянства, схвалення спільних 

цінностей держави, єдності інтересів представників різних етнічних, мовних, 

регіональних та релігійно-конфесійних груп країни. Становлення спільної 

української ідентичності є необхідною умовою визначення місця, ролі та 

статусу держави в міжнародних союзах і міжнародній системі загалом. Адже 

ідентичність є тим базовим елементом образу держави, через який її та 

суспільство сприймає міжнародна спільнота [2]. 

Національна ідентичність, що існує у формах як усвідомлення, так і 

відчуття своєї належності до спільноти, має складну структуру і складається з 

цілісної системи знань і переконань, оцінок, почуттів і емоцій стосовно нації, 

країни, держави. Слід зазначити, що в Україні загальнонаціональна 

ідентичність не склалася як цілісна та стабільна структура, а її формування 

відбувається в суперечливих процесах взаємодії, взаємовпливу та конфлікту 

регіональних ідентичностей. Регіональна диференціація в нашій країні є 

досить складною – це не лише поділ на Західну та Східну Україну, але й 

існування ще двох великих регіонів – Центру та Півдня, які характеризуються 

і спільними, і відмінними рисами із Заходом та Сходом. В свою чергу, і Схід, 

і Захід також регіонально диференціюються, наприклад, на Заході України 

вирізняють такі субрегіони, як Галичина, Волинь, Закарпаття та Буковина, а 

на Сході – Слобожанщина, Донбас тощо [3]. 

Найважливішим чинником у формуванні регіональних ідентичностей 

України, є безумовно історичний досвід, набутий мешканцями цих регіонів в 

процесі історичного розвитку, який характеризувався значними періодами 

бездержавності й перебуванням у складі різних держав та імперій. Впродовж 

майже тисячолітньої історії, за винятком періоду Київської Русі, 

короткочасного існування держави Богдана Хмельницького та УНР, 

українська спільнота територіально перебувала у складі Речі Посполитої, 

Російської та Австро-Угорської імперій, Румунії, Чехословаччини і, врешті, 

Радянського Союзу. Саме крізь призму різного історичного досвіду 
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відбувається усвідомлення українцями окремих регіонів історичного 

минулого, розуміння сьогодення та майбутнього [7]. 

Слід зазначити, що регіональне розмежування зумовив і той факт, що 

держави, до складу яких в різні періоди входили українські землі, належали до 

різних цивілізацій – західної (європейської) та євразійської, а також різних 

традицій християнства – католицької (греко-католицької) та православної. 

Ментальні та цивілізаційні відмінності західних і східних українців зумовили 

й регіональні відмінності у соціальному досвіді та політичних культурах, які 

формувалися на різній основі – індивідуалістичній та колективістській. Так, 

для Західної України більш характерною є орієнтація на самоорганізацію в 

рамках громади, товариств. Для політичної культури Східної України, 

навпаки, характерними є: орієнтація на державу, служіння інтересам держави 

чи політичному лідерові, а суспільна свідомість покладає більше на владу 

розв’язання життєвих проблем і реалізацію інтересів особи. У підтвердження 

цього Л.Нагорна зазначає, що «на Наддніпрянщині більш популярні 

колективістські орієнтації та егалітаризм, на Заході України явна перевага 

віддається самоорганізації на основі індивідуалізму, елітизму» [5]. 

Регіональна ідентичність Заходу формувалась на етнічній основі, 

конструювалась національною культурою, з якою ототожнювали і 

ототожнюють себе західні українці. Лояльніше до розвитку національної 

культури суспільне середовище Речі Посполитої, Австро-Угорської імперії, 

діяльність Греко-католицької (Української Католицької) церкви, українських 

братств як елементів громадянського суспільства сприяли тому, що західний 

регіон не тільки зберіг риси автентичної української культури, традиції й мову, 

а й збагатив її завдяки зв’язкам з країнами Центрально-Східної Європи. 

Своєрідність формування ідентичності Східної України зумовлена тим, що 

вона була заселена українськими та російськими переселенцями з Російської 

імперії, різними групами козацтва, а часто й втікачами, злочинцями, які 

шукали розгулу й свободи. Швидка індустріалізація цього регіону, і як 

наслідок – домінування урбанізованої культури, що сформувалася під 

політичним та культурним впливом Росії, нівелювала цінність етнічної 

самобутності, підпорядковуючи інтереси людей виробничим чи класовим 

цілям. Отже, східноукраїнська ідентичність формувалась на космополітичній 

основі, що й сприяло безконфліктному нав’язуванню російської культурної 

традиції, передусім мови [6]. 

Стосовно конфесійного розмежування слід відзначити значний вплив 

католицької (Української Греко-Католицької) або Української Православної 

церкви Київської патріархату й Автокефальної церкви на Заході, і вагомий 

вплив Православної церкви Російського патріархату на Сході та Півдні, що 

взаємообумовлюється російським політичним й культурним впливом у цих 

регіонах [7]. 

В сучасних умовах розвитку нашої держави відмінності ідентичностей 

жителів різних регіонів країни дедалі стають все більш відчутними, що не 

сприяє загальнонаціональній консолідації. Соціологічні опитування виявили, 

що нині значна частина громадян України відчуває більшу спорідненість із 
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закордонними сусідами, ніж зі своїми співвітчизниками з інших регіонів. Так, 

за даними опитування 2006 р., проведеного Центром О.Разумкова, значна 

частина жителів Центру, Півдня і Сходу України вважають себе ближчими за 

характером, звичаями і традиціями до жителів Росії, ніж до західних українців; 

західні українці – до поляків, аніж до жителів Донбасу і Криму [1]. Це 

відкриває шляхи для зовнішніх втручань та впливів, містить загрозу єдності та 

цілісності країни. Виходячи з вимог забезпечення національних інтересів 

України, зміцнення державної і національної єдності, потрібна 

цілеспрямована державна політика, реалізація якої сприятиме формуванню 

спільної національної ідентичності громадян України [2]. 

Для стабільності демократичної держави і суспільства, достатнім є 

формування спільної національної ідентичності, яка побудована на критеріях 

політичної нації, і яка передбачає лояльність до держави, її символів та 

атрибутів (включаючи державну мову), громадянський патріотизм, спільність 

позицій громадян щодо стратегічних напрямів і цілей розвитку держави і 

суспільства, взаємну толерантність і соціальну солідарність між різними (за 

будь-якими ознаками) суспільними групами. Творення такої 

загальнонаціональної ідентичності зовсім не означає зникнення етнічних 

ідентичностей. Стирання окремих етнічних ідентичностей в Україні у 

результаті асиміляції чи інших соціально-демографічних процесів та дій, може 

порушувати гармонію міжетнічного спілкування та природну поліетнічність. 

Так, немає жодної необхідності, щоб місцеві росіяни, румуни, болгари, 

поляки, угорці, татари, євреї, греки тощо почали вважати себе в етнічному 

плані українцями. Водночас цілісність держави вимагає того, щоб масиви усіх 

етнічних груп відчували Україну своєю батьківщиною. На цих підставах 

більшість демократичних держав з багатоетнічними, багатоконфесійними і 

багатокультурними суспільствами змогли реалізувати гасло “єдність у 

багатоманітності”, перетворивши відмінності ідентичностей своїх громадян з 

потенційного джерела суперечностей на джерело розвитку [3]. 

Формування загальнонаціональної ідентичності потребує свідомих 

зусиль держави і суспільства, політичних і управлінських еліт, духовних 

лідерів нації і самих громадян. А за умови слабкості структур громадянського 

суспільства особлива роль і відповідальність покладаються на владу та її 

здатність сформулювати та реалізувати відповідну державну політику, 

зокрема – політику національного єднання [4]. Головною метою такої 

політики має бути інтеграція регіонів у єдиний духовний, гуманітарний, 

політичний та економічний простір, за умов збереження регіонального 

різноманіття. Національна ідентичність утверджується через велику кількість 

механізмів і каналів, але перш за все через забезпечення прав громадян, 

систему виховання і освіти, державну мову, символи, культурне і мас-медійне 

виробництво [6]. 

Посилення національної (громадянсько-політичної) ідентичності 

громадян України можливе за умови підкріплення її почуттями патріотизму та 

гордості за свою державу і весь український народ, а також за умови 

підвищення довіри до владних структур. 
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Сформована спільна національна ідентичність виступатиме міцною 

основою національної свідомості громадян України, сприятиме забезпеченню 

участі в суспільно-політичному житті країни представників різних етнічних, 

мовних, релігійно-конфесійних груп; гарантуванню умов для повноцінної 

реалізації прав представників регіональних спільнот у межах української 

політичної нації [7]. 
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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК СУСПІЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: 

ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ 

 

 Волонтерство як суспільний рух виникло на Заході. Першими 

волонтерами, за припущеннями дослідників, були самаритяни, які вели 

ворожнечу з ізраїльтянами та почали надавати допомогу усім, хто її 

потребував.  

В середині ХІХ століття виникає феномен волонтерства, і 1859 рік 

вважається роком виникнення волонтерського руху в світі. Його засновником 
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виступає Жан Анрі Дюнан, відомий французький письменник-журналіст, який  

під враженнями наслідків кривавої битви при Сольферіно. За його  

пропозицією було створено організацію під назвою «Червоний Хрест». Ця 

організація працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну 

допомогу полоненим та пораненим. В її основу були закладені принципи, 

сформульовані засновником, якими й досі керуються волонтерські організації 

усього світу [1]. 

Думки інших дослідників виражаються в тому, що ХХ століття є 

фундаментальним у створенні та розвитку перших волонтерських організацій, 

так як після закінчення першої світової війни у Європі з'явилися люди, які  

надавали допомогу постраждалим у ній. Варто зазначити, що на сьогодні 

засновано Координаційний комітет міжнародної волонтерської служби 

(CCIVS) під егідою ЮНЕСКО зі штаб-квартирою у Парижі. 

В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, 

піклування про ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, називали 

громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями тощо. 

Настали нові часи і по-іншому стали називати таких людей — волонтери. 

У Законі України «Про соціальні послуги» поняття «волонтер» 

трактується як фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, 

неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний 

характер. Роль волонтерства у соціальній сфері визнана на державному рівні, 

що знаходить своє підтвердження в окремих законодавчих документах, 

зокрема у законах України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про 

соціальні послуги», в яких добровільна праця волонтерів визнається як 

необхідна та суспільно корисна. 

Волонтерський рух – доброчинна діяльність, яка здійснюється 

фізичними особами на засадах неприбутковості, без заробітної плати, без 

просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот і суспільства 

в цілому. Людину, яка добровільно надає безоплатну соціальну допомогу та 

послуги інвалідам, хворим, особам і соціальним групам, що опинилися в 

складній життєвій ситуації, називають волонтером. 

Волонтери керуються такими принципами: 

• визнають право на закріплення за всіма чоловіками, жінками та дітьми, 

незалежно від їхньої расової приналежності, віросповідання, фізичних 

особливостей, відповідного соціального та матеріального становища; 

• поважають гідність і культуру всіх людей; 

• надають допомогу, безкоштовні послуги особисто або організовано в 

дусі партнерства і братерства; 

• визнають рівну важливість особистих і колективних потреб, сприяють 

їх колективному забезпеченню; 

• ставлять перед собою мету перетворити волонтерство в елемент 

особистого процвітання, набуття нових знань і навичок, удосконалення 

здібностей, стимулюючи для цього ініціативу і творчість людей, надаючи 

кожному можливість бути творцем, а не користувачем, спостерігачем; 

• стимулюють почуття відповідальності, заохочують сімейну, 
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колективну і міжнародну солідарність. 

За належністю до певної організаційної структури серед волонтерів 

України можна умовно виокремити тих, хто працює при Центрах соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді (ЦСССДМ), а також волонтерів – членів різних 

громадських об'єднань (Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», 

Центр волонтеріату «Добра воля» тощо). 

Теоретична й практична підготовка учнівської та студентської молоді до 

волонтерської діяльності здійснюється у Школах волонтерів. Цікавою 

формою підготовки спеціалістів, які організовують волонтерські групи, є 

Школа координаторів діяльності волонтерів, запроваджена Всеукраїнським 

громадським центром «Волонтер». 

Особливість волонтерського руху в Україні полягає у тому, що 

найчисельнішою групою волонтерів, які працюють у соціальній сфері, є 

учнівська та студентська молодь. Участь молодих людей у волонтерському 

русі дає їм змогу зробити особистий внесок у розв'язання соціальних проблем, 

випробувати свої можливості, беручи участь у проектах і програмах соціальної 

спрямованості. 

Періоди значного розвитку волонтерського руху припадають на часи 

загострення кризових ситуацій у суспільстві. Так на волонтерах вистояла 

Революція Гідності, і так стоїмо проти росії сьогодні. Небайдужі об’єднуються 

і допомагають тим, хто цього потребує [2]. 

 В Україні існує велика кількість волонтерських організацій, які 

допомагають Національній гвардії, українській армії та іншим формуванням 

(зокрема і добровольчим) ще від 2014 року. 

Одна з основних волонтерських організацій України, яка займається 

допомогою українським військовим від 2014 року – це «Крила фенікса», яку  

заснував та очолює волонтер, бізнесмен, медик, Юрій Бірюков. Головним 

завданням, яке стоїть перед активістами організації, забезпечити українську 

армію всіма необхідними засобами індивідуального захисту, технікою, 

обладнанням, а також лікуванням поранених та закупівлею індивідуальних 

аптечок для воїнів ЗСУ. Організація вела і продовжує вести активну роботу 

для забезпечення української армії безпілотною розвідувальною авіацією. 

Ще однією провідною волонтерською організацією допомоги 

українським військовим спочатку в зоні проведення АТО, а нині на території 

всієї України є «Народний проект», яка заснована в березні 2014 року Давидом 

Арахамією. Головне завдання організації - допомогти військовим в закупівлі 

техніки, медикаментів, побутових речей. Волонтери групи намагаються 

надавати перевагу тій роботі, яку не веде Міноборони. Наприклад, 

високотехнічним розробкам. 

 Організація «Армія SOS» була заснована чотирма волонтерами в 

березні 2014 року; допомагає військовим в різних напрямах: 

- виготовлення БПЛА для передавання їх військовими та 

проведення власної розвідки для армії; 

-  закупівля, програмування планшетів для артилеристів зі 

встановленням програм, які значно пришвидшують роботу; 
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- постачання автотранспорту, глушників для зброї, 

радіорозвідувального обладнання тощо. 

  «Підтримай армію України» - волонтерська організація об'єднала 

понад 12 тисяч учасників не лише з України, але і зі всього світу. Вона вже 

організувала понад 200 проєктів підтримки і допомоги армії. Перші з них були 

реалізовані ще 2014 року. Голова правління фонду - Анна Сандалова. 

Організація займається, насамперед, матеріально-технічним забезпеченням 

військових. 

ФОНД Діани Макарової - це ініціативна група активістів, яка допомагає 

Національній гвардії України та ЗСУ, а також підтримує поранених, біженців, 

сім'ї військовослужбовців. Існує ФОНД Діани Макарової з 21 січня 2014 року. 

«Повернись живим» - це одна з перших волонтерських організацій, яка 

з'явилася у вересні 2014 року. Заснував її Віталій Дейнега. Головними 

задачами організації є забезпечення військових тепловізорами, приладами 

нічного бачення, переносними радіостанціями, прицілами, обмундируванням, 

GPS-навігаторами.   

Організація «Combat-UA» була створена 2014 року трьома волонтерами 

і спочатку діяла в рамках проєкту «Крила Фенікса». Наразі вона 

спеціалізується на допомозі військам спецпризначення та іншим підрозділам. 

2015-2016 рр. допомагала в підготовці снайперів. 

БФ «Миротворці України» - група активістів, яка підтримує ЗСУ: 

забезпечує українську армію екіпіруванням, транспортними засобами, 

аптечками, закупає та ремонтує запчастини для військової техніки. 

Волонтерська група Романа Доніка виникла 2014 року, об'єднавшись 

навколо активіста Романа Доніка. Спочатку в групі були лише харків'яни, які 

допомагали підрозділам, що охороняли Харків від сепаратистів.   

Всеукраїнський фонд «Територія Добра» був заснований 2015 року. 

Всеукраїнський фонд "Територія Добра" допомагає не лише військовим, але і 

дітям, які живуть на лінії зіткнення [3]. 

Окрім зазначених існує велика кількість власноруч створених 

пересічними громадянами волонтерських організацій.     

         Уряди більш ніж 80-ти країн, у число яких входять і найбільш 

розвинені країни світу, визнали і сприяють розвиткові у своїх країнах 

національного волонтерського руху, розглядаючи його як діючий інструмент 

розвитку суспільства та допомагають іншим країнам, які потребують 

допомоги. 

Сьогодні волонтерський рух має глобальний характер. Волонтерська 

діяльність як прояв милосердя і доброчинності буде існувати доти, доки існує 

потреба людей у тій чи іншій допомозі та обмежена державна участь у 

задоволенні потреб своїх громадян, їхній соціальній підтримці. 

 

Список використаних джерел: 
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Метод публічного адміністрування - це спосіб практичної реалізації 

управлінських функцій шляхом діалогічно-організаційного та організаційно 

розпорядчого впливу суб'єкта управління на поведінку і суспільну діяльність 

керованого об'єкта з метою реалізації їх взаємоузгоджених інтересів. 

Публічне управління стосується ефективного функціонування всієї 

системи політичних інституцій. У літературі можна знайти багато різних 

визначень публічного адміністрування та публічного управління. У глосарії 

Програми розвитку ООН знаходимо твердження про те, що термін “публічне 

адміністрування” має два тісно пов'язаних значення:  

1) цілісний державний апарат (політика, правила, процедури, системи, 

організаційні структури, персонал тощо), який фінансується за рахунок 

державного бюджету і відповідає за управління і координацію роботи 

виконавчої гілки влади та її взаємодію з іншими зацікавленими сторонами в 

державі, суспільстві та зовнішньому середовищі;  

2) управління та реалізація різних урядових заходів, що пов’язані з 

виконанням законів, постанов та рішень уряду та управління, що пов’язане з 

наданням публічних послуг[1]. 

Воєнні дії на території України зумовили значні руйнування економічної 

інфраструктури, негативні логістичні зміни і загалом зміни у виробництві, 

попиті та споживанні. Крім того, пандемія, кліматичні зміни та складна 

політична ситуація в світі ускладнюють вирішення багатьох актуальних для 

національного господарства завдань. За таких умов економіка держави 

потребує якісної модернізації передусім правових засад регулювання її 

розвитку як в умовах війни, так і в поствоєнний період, адже саме на них 

ґрунтуються всі управлінські рішення.  

 Війна завдає величезних збитків бізнесу, всім категоріям і групам 

громадян, а також державі в цілому. 

 На сьогоднішній день підприємства та організації в Україні та світі 

функціонують в умовах нових економічних, геополітичних, суспільних реалій. 

Причиною цього стали широкомасштабні воєнні дії, які розпочала російська 

Федерація проти України 24 лютого 2022 року, безпідставно порушивши 

український державний кордон на землі, в морському та повітряному просторі. 

Варварські дії країни-агресора не залишаються непокараними. Численні 

економічні санкції, упроваджені Сполученими Штатами Америки, країнами 

Європейського Союзу та іншими країнами світу, покликані ослабити 
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фінансову могутність росії. Зважаючи на варварські методи ведення війни 

світовий бізнес також долучається до економічного тиску на країну-агресора. 

За власною ініціативою виробничу та інвестиційну діяльність на території 

російської федерації згорнули чи припинили ряд міжнародних корпорацій. 

Але економічні та морально-етичні аспекти діяльності окремих бізнесів 

залишаються у доволі актуальному стані. 

Мобілізація резервів відбулася у перші тижні війни, проте товарні запаси 

потребуватимуть постійного поповнення, що можливо реалізувати шляхом 

тимчасового перенесення підприємницької діяльності у «безпечні» області, 

задіяння тимчасово переміщених осіб та найважливіше – зменшення 

розбалансованості попиту і пропозиції та можливості подальшого 

фінансування бюджетних видатків. Уряд здійснив потужні дії щодо 

підтримання рівня доходів населення: підтримуються виплати працівникам 

бюджетної сфери, пенсій, впроваджено виплати особам, які вимушено 

втратили роботу, суттєво збільшено виплати військовим тощо. 

Втрата дієздатності великої частини підприємств потребує зовнішнього 

втручання в економічні процеси нашої держави. Окрім гуманітарної допомоги 

Україні потрібна масштабна фінансова підтримка в її спробах втримати 

економіку та урядових зусиллях для підтримки постраждалих українських 

громадян[2]. 

Згідно із дослідженням Gradus Research війна в Україні нанесла шкоди - 

уповільнила, зменшила і навіть зупинила - 86% українських компаній. 

Відповідаючи на питання «Яка допомога від уряду потрібна вам сьогодні?», 

підприємці на перше місце поставили податкові канікули (37%). На другому, 

з великим відривом, - допомога з логістикою (17%). Український бізнес 

вдається до галузевої трансформації. Кожен п’ятий (21%) розпочав цей 

процес, 16% вже мають результат і стільки же планують долучитися до 

трансформації. Всього 3- 5% бізнесу збільшили виплати видатки на заробітну 

плату та закупівлі, 14-19% виконують виплати на довоєнному рівні. Решта або 

знизили або взагалі припинили виплати - 39% не виплачують заробітну плату, 

а 29% зупинили відрахування постачальникам[3]. 

За оцінками Міністерства економіки України та Київської школи 

економіки, загальні втрати економіки України через війну коливаються від 564 

млрд до 600 млрд доларів. Тут враховуються втрати ВВП, припинення 

інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну 

підтримку тощо [1]. За час повномасштабної війни в Україні було 

пошкоджено, зруйновано або захоплено мінімум 23 тисячі кілометрів доріг, 37 

тисяч квадратних метрів житлового фонду, 319 дитячих садків, 546 

навчальних закладів, 205 медустанов, 145 заводів та підприємств, 74 релігійні 

споруди. Крім того, в результаті війни постраждали щонайменше 54 

адміністративні будівлі, 277 мостів і мостових переходів, 10 військових 

аеродромів, 8 аеропортів і 2 порти. 

Воєнні дії на території України зумовили значні руйнування економічної 

інфраструктури, негативні логістичні зміни і загалом зміни у виробництві, 

попиті та споживанні. Крім того, пандемія, кліматичні зміни та складна 
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політична ситуація в світі ускладнюють вирішення багатьох актуальних для 

національного господарства завдань. За таких умов економіка держави 

потребує якісної модернізації передусім правових засад регулювання її 

розвитку як в умовах війни, так і в поствоєнний період, адже саме на них 

ґрунтуються всі управлінські рішення. 

Нині спостерігається загальна нездатність традиційних суб’єктів 

міжнародних відносин (держав) вирішувати проблеми глобального масштабу. 

В результаті виникає необхідність іншого підходу до прийняття та 

об’єктивації управлінських рішень в різних сферах суспільного життя, і 

зокрема, до правового регулювання суспільних відносин. 

Як свідчить дослідження про стан українського бізнесу в період 

воєнного стану, проведене серед учасників тендерів у Prozorro, у якому взяли 

участь 372 підприємця з усієї країни, 48% опитаних бізнесів зараз працюють, 

в тому числі в Західній Україні продовжують працювати 62% підприємств, у 

Центральній — 55%. Водночас серед усіх підприємців, які продовжують 

роботу, 85% відзначило скорочення кількості замовлень. Це зумовило 

необхідність змінити профіль бізнесу, що відобразилося у тому, що 6% 

опитаних підприємців уже змінили, а 19% планують змінити фокус свого 

бізнесу, щоб більше відповідати потребам воєнного часу [4]. 

За сучасних економічних умов, розвиток стартапів та малого 

підприємництва має стати основним напрямом політики розвитку та відбудови 

економіки України. Це сприяє вирішенню проблем економічного та 

соціального характеру. У період подолання кризи після війни в Україні, влада 

має розуміти важливість бізнесу, його роль та місце у трансформації 

економіки. В теперішній час, стартапи та суб’єкти малого підприємництва 

зіштовхуються з багатьма викликами та проблемами, але навіть у такі складні 

часи підприємці віднаходять нові способи заробітку та допомоги державі.  

 Для України 2022 рік видався важким. Військові дії, які розгортаюся на 

території держави, впливають як на життя звичайних людей, так і на економіку 

країни загалом. Для відновлення нормального функціонування держави як 

суб’єкту світової цивілізації, потрібно швидко приймати виважені рішення та 

структуровано відроджувати елементи життєздатності країни[5]. 
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24 лютого 2022 р. в рамках так званої «спеціальної військової операції», 

здійснено вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію 

України. Діями військово-політичного керівництва РФ спричинено воєнний 

конфлікт, який створив реальну загрозу національній безпеці України.  

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні 

або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, 

небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та 

передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому 

командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого 

самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі 

збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози 

небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а 

також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і 

свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із 

зазначенням строку дії цих обмежень [1]. 

Наразі ми бачимо, що розвиток країн стримує недостатність сучасних 

знань, стратегій діяльності фахівців, управлінців. Через це існує гостра 

необхідність як внутрішньої, так і зовнішньої модернізації системи підготовки 

та підвищення кваліфікації державних службовців та управлінців, що створить 

можливість на новому якісному рівні вирішувати завдання формування і 

реалізації державної політики та передбачить здатність компетентно і 

відповідально виконувати управлінські функції, підвищувати рівень 

професіоналізму державних службовців, сприяти активізації інноваційних 

процесів у державі. 

Принципова відмінність публічного управління від державного 

управління полягає в тому, що воно являє собою спільну діяльність органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з політично активними 

суб’єктами громадянського суспільства і ринкової економіки щодо 

формування й реалізації політики розвитку держави та її адміністративно-

територіальних одиниць, прийняття управлінських рішень суспільного 

значення. 

Таким чином, враховуючи на те, що окреслення зазначених проблем на 

сучасному етапі розвиту країни є не тільки актуальним, а також і викликає 

значний суспільний інтерес, метою дослідження є висвітлення напрямів та 

механізмів визначення результативності та ефективності процесів управління 

в цілому та публічного управління та адміністрування зокрема. Для 

досягнення зазначеної мети, передбачено розв'язання наступних завдань: - 

характеристика впливу сучасних тенденцій розвитку управлінської діяльності 
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та особливостей управлінської праці на визначення їх ефективності; - 

визначення критеріїв та показників оцінки результативності та ефективності 

управлінської праці; - окреслення наявних специфічних особливостей, що 

впливають на визначенні ефективності саме публічного управління та 

адміністрування; - означення підходів до оцінки результативності та 

ефективності здійснення державного управління [2]. 

Дослідження механізму державного управління в надзвичайних умовах 

і особливо в умовах війни в цілому та інфраструктури зокрема, викликано 

реальною ситуацією, яка сьогодні склалася на території України. 

По-перше, сучасний етап розвитку людства пов'язаний зі стрімким 

вторгненням у соціосферу нових явищ, що ставлять державу перед викликами, 

на які немає однозначної відповіді. Механізм управління змушений працювати 

в умовах невизначеності, виробляти зобов'язують стратегічні рішення на 

основі неповної та недостовірної інформації, що неминуче підвищує витрати і 

знижує ефективність публічного механізму. Дуже часто дослідники проблем 

публічного управління зазначають, що механізми держави стикаються з 

ситуацією, яка ставить під загрозу існування самої держави, наполягають на 

необхідності вироблення нових підходів до аналізу сутності та змісту 

механізмів публічного управління, пошуку та обґрунтуванню шляхів його 

оптимізації, осмисленню місця держави в суспільстві, що стрімко 

глобалізується.  

По-друге, особливостями сучасного становища, яке характеризується 

тим, що багато параметрів безпеки українського суспільства перебувають за 

межею критичного рівня, що є наслідками війни. Саме подібне положення 

диктує необхідність вироблення нових підходів до формування механізму 

публічного управління, забезпечення його стабільного та ефективного 

функціонування, а надзвичайні умови, в яких відбувається перебудова 

апарату, настійно вимагають звернення до досвіду, який ще чекає свого 

осмислення та пильної теоретичного аналізу - досвіду Першої та Другої 

світових воєн.  

По-третє, аналіз цієї важливої та соціально значущої проблеми 

визначається практичною політичною доцільністю в плані посилення 

військовопатріотичного виховання наших громадян. На історії минулої війни, 

історії державного управління, повинна виховуватися молодь, повинні 

формуватися моральні якості громадянина і патріота української держави. 

По-четверте, що формування, структура і функціонування системи 

державного управління в надзвичайних умовах ще не стали предметом 

вивчення політологів. Незважаючи на велику кількість історичної та 

мемуарної літератури з досліджуваної проблематики немає достатніх підстав, 

які дозволяють виділити те спільне, що дозволило б ефективно використати 

досвід, вироблений практикою вітчизняного та зарубіжного управління. Саме 

такий досвід, як показують останні події в Україні є надзвичайно 

затребуваний, як у нас в країні, так і за кордоном. У цьому зв'язку об'єктивною 

суспільною потребою стає більш пильне вивчення процесу формування, 

розвитку та функціонування механізму публічного управління окремими 
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секторами економіки та територіями країни в умовах війни. Комплексний 

аналіз дозволяє повніше представити сутність і структуру, механізми та 

технології державного управління в надзвичайних умовах, зокрема пізнати 

основні напрямки, форми і методи роботи владних структур по керівництву 

країною і армією у воєнний час, оцінити позитивні та негативні аспекти 

державно-адміністративної діяльності. 

Професійні державні службовці мають бути орієнтовані на захист 

суспільного інтересу, оскільки вони покликані працювати для добробуту 

суспільства. Саме це і є запорукою побудови сильної правової держави. А для 

цього потрібна відповідна професійна підготовка та науковий підхід із 

використанням сучасних теоретичних і практичних вмінь та знань [3]. 

Сучасні публічні фахівці повинні добре розбиратися в законодавстві 

(знати всі нововведення і зміни), працювати з великою нормативною базою, 

враховувати складну систему публічного управління, брати участь одночасно 

в розробці і реалізації багатьох проєктів, вміти працювати і приймати 

ефективні й результативні управлінські рішення в умовах нестійкості та 

невизначеності. Все це вимагає постійного оновлення знань, формування 

компетентностей, які необхідні для успішної роботи на посадах державної 

служби – тобто підвищення кваліфікації державного службовця [4]. 

Для концептуальних засад, представлених основними ознаками на 

період дії воєнного стану є характерним:  

 осмислення та представлення феномена управління на основі 

синергетичного світорозуміння та підходу через такі дефініції:  

 самоуправління з коригуванням відповідно до вимог воєнного 

стану; 

 самоорганізація різних за походженням систем;  

 механізми управління, оповіщення, захисту у зоні можливої 

екстреної ситуації;  

 нові структури, що здійснюють заходи щодо цивільного захисту 

на особливий період;  

 процеси вибору та відбору;  

 якісні зміни середовища через появу нових можливостей, шляхів і 

структур (всього, що в нашому випадку пов’язано з людиною, 

функціонуванням її організму та її мозку, обміном інформацією, набуттям 

знань, розвитком особистості, професійною та іншими видами діяльності). 

Одним із першочергових завдань є відновлення життєвого простору, 

зруйнованого війною, що передбачає розроблення механізмів екологічної 

утилізації та ремонту зруйнованих будівель і конструкцій; відновлення 

зруйнованих об’єктів цивільної та виробничої інфраструктури; відповідальної 

рекультивації земель, забруднених внаслідок воєнних дій. 

Значне посилення уваги базується на дещо новому об’єкту управління– 

процесу виховання на цінностях, що зосереджується на формуванню 

ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, 

держави, нації, оскільки це сформульовані нові, непрості управлінські 
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вимушені завдання. 

Одним із актуальних завдань для публічного управління підтримка 

розвитку місцевого виробництва, скерована на створення стабільних джерел 

насичення товарного попиту. Відновлення товарних ринків та розбудова 

мережі товарних потоків повинні відбуватися з урахуванням необхідності 

подолання залежності від російських та білоруських джерел постачання 

ресурсів та матеріалів, що передбачає: 

а) пошук нових джерел постачання ресурсів в контексті подолання 

економічної залежності;  

б) розвиток нових виробничих зв’язків та логістичних процесів;  

в) інвестування у розроблення українських родовищ корисних копалин 

та підприємств переробної галузі. 

При цьому важливими завданнями для влади є створення сприятливого 

середовища для розвитку бізнесу, що передбачає зокрема:  

а) скорочення бізнесу та скасування більшості блокуючих норм й 

регуляторних актів;  

б) формування мережі ресурсно-консалтингових для активізації 

інноваційного підприємництва;  

в) розвиток соціального підприємництва як самозарадного механізму 

вирішення більшості соціальноекономічних проблем, породжених війною. 

Психологічна служба PSY-U2 – спільний проєкт Громадської організації 

“Українська асоціація екологічної психологічної допомоги” та Державного 

закладу вищої освіти “Університет менеджменту освіти” НАПН України. 

Проєкт відіграє важливу роль в наданні психологічної допомоги для людей, 

які є потерпілими під час воєнних дій, перебувають на інших територіях в 

Україні та далеко за її межами 

PSY-U2 – дружній просвітницький навчально-допомагаючий простір, в 

якому кожен може отримати психологічну допомогу, познайомитися з різними 

формами її втілення та встановити нові професійні зв’язки. 

Переорієнтація у роботі психологічної служби «PSY U2» відкрила нові 

можливості і у підготовці кваліфікованих психологів у рамках 

організаційновідмінних форм виробничої та переддипломної практики, 

проведення психологічних консультацій здобувачам вищої освіти, здійснення 

психологічного супроводу процесу навчання, тематичних занять, круглих 

столів, дискусій з питань освіти, підготовки та професійного розвитку 

фахівців, семінарів, конференцій, форумів, адаптації та поширення 

інноваційних програм і проєктів, розробки науково-теоретичних і науково-

практичних підходів в галузі психології, поширення інформації щодо 

впровадження новітніх психологопедагогічних технологій в освітній процес, 

різних форм обміну досвідом інноваційної діяльності (педагогічні майстерні, 

консиліуми, практикуми, майстер-класи тощо) та інших оновлених за змістом 

форм роботи [5]. 

Зараз відбувається вдалий історичний момент – ми демонструємо 

всьому світу, що ми водночас і цивілізовані, і сильні. Ми точно переможемо, 

але ми повинні перемогти і залишитися при цьому цивілізованими. Україна 
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знайшла сили дати військову відповідь, змінити цілі війни. Головне досягнуто. 

відведено жахливу загрозу – знищення української державності. Це – 

величезне досягнення української армії та суспільства. Україною 

прокочується небувала хвиля громадської солідарності та національного 

патріотизму. Для всього світу наша країна зараз є прикладом того, як потрібно 

відстоювати свою незалежність, свою територіальну цілісність, свої 

геополітичні інтереси, християнські цінності. 

Попри шок перших днів вторгнення, всі ми почали шукати нішу свого 

служіння в час війни, створили ланцюжки допомоги, пішли до Територіальної 

оборони, чи у волонтерство, інші — взяли участь в інформаційній війні, 

руйнуючи російські наративи в медіа, всі активно залучилися до волонтерської 

діяльності, всі відкинули пасивну позицію та долучилися до спільної війни [6]. 
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Комунікативна складова діяльності державних службовців є важливим 

елементом формування довіри та партнерських відносин між владою і 

громадою. Тому формування нових форм і методів державного управління, 

зокрема розвиток комунікативної культури державних службовців, є 

нагальною потребою у демократичному суспільстві. 

Одним з основних елементів довіри населення до влади у 

демократичному суспільстві є позитивний імідж органів державного 

управління. Значною мірою він залежить від якості нової управлінської еліти, 

яка повинна складатися з висококваліфікованих фахівців, що володіють 

високим рівнем комунікативної культури та здатні публічно і професійно 

спілкуватися з громадянами – користувачами адміністративних послуг. 

Зазначені чинники актуалізують проблему покращення комунікативної 

компетентності працівників органів державної влади та місцевого 
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самоврядування як основи ефективного зв'язку між державою та інституціями 

громадянського суспільства. При цьому формування позитивного іміджу 

влади – це передусім формування позитивного іміджу кожного державного 

службовця зокрема та державної служби загалом. 

Суспільство та культура, на перший погляд хоч і схожі, проте відмінні 

речі. Культура – це вивчення схем поведінки. Найпростіші суспільства можна 

визначити як групи взаємодіючих індивідів. Проте, завдяки цій взаємодії люди 

розвивають та передають основні ознаки культури, і тому в людських 

суспільствах дуже важко відокремити «культуру» та «суспільство». 

Концепція культури як спільного означає, що дуже важливо з’ясувати 

відношення культури та комунікації один до одного. Взаємозв’язок між цими 

поняттями у всіх його формах тісно переплетені. Як випливає з вище 

зазначеного, що комунікація поширює та повторює культуру. І комунікації, і 

засоби масової інформації поширюють цінності та схеми культури завдяки 

багаторазовій взаємодії та обміну інформацією, що забезпечуються процесом 

спілкування. 

Внутрішньокультурне нерозуміння спирається на той факт, що всі люди 

підсвідомо відображають свої культурні традиції у повсякденній комунікації. 

Культура полягає не просто в тому, як хтось їсть або одягається, а в тому, як 

люди представляють себе як сутність для зовнішнього світу. Мова є 

величезним прихильником комунікації, а також значним представництвом 

культурного походження. Культурні помилки спілкування часто походять від 

різних і суперечливих стилів мовлення та повідомлень. Цілком нормальна 

інтонаційна схема для носія мови, яка розмовляє німецькою мовою, може 

здатися іноземному слухачеві сердитою та агресивною. Конотації слів, а також 

значення жаргонних фраз сильно варіюються в різних культурних напрямках, 

і відсутність толерантності та розуміння цього факту часто призводить до 

неправильних тлумачень. 

Відстань влади – це ступінь рівності або нерівності між людьми в 

певному суспільстві. Чим менша відстань влади до країни, тим більше 

домінують індивідуальність та індивідуальні права. Коли відстань до влади 

низька, суспільство не робить акцент на статусі, владі чи багатстві людей. 

Іншими словами, індивідуалістичні культури мають низьку дистанцію влади, 

а колективістські культури – високу дистанцію влади. 

Взаємозв’язок між комунікацією та культурою дуже складний та 

близький. По-перше, культури створюються за допомогою спілкування; тобто 

спілкування – це засіб людської взаємодії, за допомогою якого створюються 

та діляться культурні характеристики. Це не стільки те, що люди прагнуть 

створити культуру, коли вони взаємодіють у відносинах, групах, організаціях 

чи суспільствах, скільки те, що культури є природним побічним продуктом 

соціальної взаємодії. У певному сенсі культури є «залишком» соціальної 

комунікації. Без спілкування та засобів комунікації неможливо було б зберегти 

та передати культурні характеристики з одного місця та часу в інше. Отже, 

можна сказати, що культура створюється, формується, передається та 

засвоюється завдяки спілкуванню. Зворотний випадок теж має місце; тобто 
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практики спілкування значною мірою створюються, формуються та 

передаються культурою. 

Щоб зрозуміти наслідки цих взаємозв’язків між культурою та 

комунікацією, необхідно мислити з точки зору постійних комунікаційних 

процесів, а не як єдину комунікаційну подію. Наприклад, коли група з трьох 

осіб вперше зустрічається, члени приносять із собою індивідуальні моделі 

мислення та поведінки з попереднього досвіду спілкування та з інших культур, 

частиною яких вони є або були. Коли люди починають спілкуватися з іншими 

членами цієї нової групи, вони починають створювати набір спільних вражень 

та способів говорити про них. Якщо група продовжуватиме взаємодіяти, буде 

розвиватися набір відмінних історій, зразків, звичаїв та ритуалів. Деякі з цих 

культурних характеристик були б цілком очевидними та відчутними, так що 

нова людина, яка приєднується до групи, буде стикатися з постійними 

культурними «правилами», яким вона навчиться відповідати за допомогою 

спілкування. Нові члени, у свою чергу, мали б невеликий, а іноді і великий 

вплив на групову культуру, стаючи її частиною. Взаємно, ця змінена культура 

формує практику спілкування нинішніх та майбутніх членів групи. Це 

справедливо для будь-якої культури; спілкування формує культуру, а культура 

формує спілкування. 

Аналіз психологічних та навчальна література дає підстави вважати 

комунікативну культуру важливим характеристика спеціаліста, 

показник освітнього рівня та невід’ємна частина професійна, педагогічна та 

особиста культура особистості. Це також показує 

ступінь придбання комунікативного досвіду з точки зору знань та вмінь, а 

також рівня сформованості комунікативність як відносно стійк а особистісна 

характеристика, що сприяє успішному творчому розвитку розуміння, 

вивчення, використання та передача інформації.  

І. Тимченко визначає комунікативну культура майбутнього фахівця як 

система переконань і вчинків, що служить для особистості взірцем для 

задоволення потреби у самореалізації та способі досягнення цілей під час 

взаємодії з іншими [2, с.15].  

О. Гаврилюк розглядає комунікативну культуру як складне 

динамічне формування особистості, відображаючи рівень соціального 

розвитку людини, її готовність до комунікативної діяльності, а система 

переконань та дій, що забезпечують задоволення потреби у самореалізації, а 

також спосіб досягнення цілей в ході спілкування, плідна доброзичлива 

співпраця людей в різні сфери життя [4, с. 44].  

А. Білоножко пропонує розглядати комунікативну культуру 

як сукупність конкретних комунікативних особистісних характеристик, 

здібностей, знань, умінь, завдяки яким індивід запобігає 

виникненню психологічних труднощів і прогнозує вплив міжособистісна та 

професійна взаємодія. Вчений стверджує, що комунікативна культура індивід 

є проявом особистої рефлексії, внутрішнього досвіду людської культури, 

який впливає на індивідуальні особливості людини. Комунікативна культура є 
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стимулом для самореалізація, свідомий пошук себе, бажання та потреба в 

самовдосконаленні [3, с. 14]. 

Експериментальні дослідження показують, що 

ефективність формування комунікативної культури  залежить від:  

компетентності комунікантів; відповідності вікових, соціальних та 

психологічних характеристик особи; здатності 

задовольняти інтереси суспільства та держави тощо. 

Впровадження традиційних (лекції, розповіді, пояснення) та 

інтерактивних методів (дискусійні телевізійні ток-шоу та дискусії у 

формі симпозіуму, сократичного діалогу, дебати, моделювання конкретних 

ситуацій, метод варіантів «Дерево рішень», «Мозковий штурм», метод 

проектів, кейс-метод тощо) у позакласній роботі виявився ефективним у 

формуванні комунікативної культури майбутніх фахівців будь-якої сфери. 
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ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В СЛОВАЦЬКІЙ 

РЕСПУБЛІЦІ (на прикладі діяльності Ústavu pamäti národa) 

 

Національна пам’ять є невід’ємною складовою державної політики 

країн, що вивільнилися від панування тоталітарних і авторитарних режимів та 

в процесі розбудови суверенних держав і розвитку демократичних суспільств 

сформували власну систему подолання наслідків цих режимів. Сьогодні, коли 

в Україні особливої актуальності набули потужні суспільні запити на 

національні орієнтири, постала нагальна потреба ґрунтовнішого вивчення 

світового досвіду функціонування інституцій державної влади в сфері 

реалізації політики національної пам’яті з можливим врахуванням у 

вітчизняних реаліях. 

Першочергово мова йде про країни Центральної і Східної Європи, що 

входили до колишнього соцтабору. Друга половина 1980-х років для них 

позначилася процесами демократизації суспільства, що призвели до зміни 

політичних режимів. Ці процеси були характерними і для Чехословацької 

Соціалістичної Республіки (ЧССР), де в результаті «Оксамитової революції» 

17 листопада – 29 грудня 1989 р. комуністичний режим припинив своє 

існування, а з 1 січня 1993 р. на політичній карті світу постало дві суверенні 

держави – Чеська Республіка і Словацька Республіка. 

Однією із характерних ознак політики національної пам’яті в 

Словацькій Республіці, як і в більшості країн колишнього соцтабору, є 

формування спеціальних інституцій, діяльність яких пов’язана з «політикою 

подолання комуністичного минулого» або «декомунізацією» – очищення від 

залишків ідеологічних догматів, що десятиліттями нав’язувалися суспільству. 

Реалізацію державної політики в даній сфері у Словацькій Республіці 

здійснює Інститут національної пам’яті (Ústav pamäti národa, UPN), що був 

створений відповідно до закону «Про оприлюднення документів про 

діяльність органів державної безпеки 1939-1989 рр. і про заснування Інституту 
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національної пам’яті, та про внесення змін до деяких законів (Закон про 

національну пам’ять)» від 19 серпня 2002 р. [9]. Свою роботу Інститут 

розпочав 1 травня 2003 р. У своїй діяльності Інститут національної пам’яті 

охоплює події періоду від 18 квітня 1939 р. (перші антиєврейські дії 

нацистської влади) до 31 грудня 1989 р. (падіння комуністичного режиму). 

Джерельною базою для діяльності Інституту є документи, які були створені 

органами безпеки Третього Рейху, СРСР і ЧССР. Зокрема, період 

комуністичного режиму 1948-1989 рр., відповідно до закону від 13 листопада 

1991 р., отримав назву «період несвободи», оскільки характеризувався 

порушенням прав людини і законів держави [10]. 

Інститут національної пам’яті як державна установа діє під 

юрисдикцією Національної Ради Словацької Республіки, що дає підстави 

стверджувати про його вагомість у владній системі та важливість виконуваних 

ним функцій. Серед основних завдань Інституту є формування повної та 

неупередженої оцінки нацистського і комуністичного режимів, їхньої ідеології 

та діяльності окремих осіб; відкриття особам, котрі зазнали репресій, 

документів зі свідченнями про їхні переслідування; оприлюднення відомостей 

про виконавців репресивних заходів та про їхню діяльність; внесення 

пропозицій до відповідних органів щодо кримінальної відповідальності за 

скоєні злочини тощо. До повноважень Інституту входить вирішення питання 

щодо визнання статусу учасника та ветерана антикомуністичного опору. 

Інститут також бере участь у процесах, пов’язаних із перейменуванням вулиць 

і громадських місць, що були названі іменами представників комуністичного 

режиму, відповідаючи таким чином на запити суспільства щодо подолання 

тоталітарного минулого [8]. 

Виконання поставлених перед Інститутом завдань є неможливим без 

активного використання історичних документів. Відтак, одним із основних 

його структурних підрозділів є Архів. І одним із першочергових завдань 

Інституту було зосередження в Архіві документів про діяльність органів 

державної безпеки в 1939-1989 рр. Як наслідок, на сьогодні в Архіві 

зберігаються документи, що були передані Міністерством внутрішніх справ, 

Міністерством оборони, Міністерством юстиції та Словацькою 

інформаційною службою. Серед них найбільш чисельними є агентурні, 

оперативні та слідчі справи, що налічують 62 тис. одиниць. Також Архів 

зберігає особові справи працівників органів державної безпеки. Прикметно, 

що крім документів на паперових носіях зберігається майже 71 тис. мікрофіш 

і 466 пропагандистських та просвітніх фільмів. Загалом же в Архіві 

зосереджено 638 фондів і колекцій [6, с. 147]. 

Саме зазначені документи становлять основу джерельної бази для 

роботи зі зверненнями громадян. Інститут забезпечує доступ громадян до 

документів, а також виконує їхні індивідуальні запити. Наприклад, лише за 

перших 11 місяців роботи Інституту до його послуг звернулося понад 

4900 заявників з метою отримання інформації та ознайомлення з 

документами [11, с. 24]. 

Зважаючи на державну вагу та цінність для словацького народу 
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документів, що зберігаються в Архіві, у липні 2004 р. його було включено до 

мережі спеціалізованих державних архівів Департаменту архівів і реєстрів 

Підрозділу державної безпеки Словацької Республіки. Тому, його діяльність 

регулюється як законом «Про національну пам’ять», так і законом «Про архіви 

та реєстри». Таким чином, до повноважень Архіву входять: фіксування, збір, 

обробка, публікація, використання та зберігання документів, а також участь у 

різноманітних заходах Інституту. 

Іншою важливою складовою діяльності Інституту національної пам’яті 

є науково-дослідна робота. Виконання її покладено на Центр досліджень 

періоду несвободи, який функціонує як структурна одиниця Інституту. Центр 

займається фундаментальними та прикладними дослідженнями періоду 1939-

1989 рр., вивчає владний апарат і репресивні органи тих часів, документує 

злочини нацистського і комуністичного режимів. Також він проводить наукові 

та науково-просвітницькі заходи, здійснює видавничу, просвітницьку, 

виставкову, аудіовізуальну та іншу діяльність. Його наукові дослідження 

відображаються у статтях і монографіях, презентуються на наукових 

конференціях тощо. Особлива наукова активність простежується в період 

2007-2012 рр., коли щорічно видавалось у середньому 10 монографій, збірок 

документів, мемуарів та інших видань. Наприклад, лише в 2012 р. 

співробітники опублікували 116 науково-популярних публікацій і зробили 26 

доповідей на конференціях та інших публічних заходах [7]. Суттєво активізує 

наукову діяльність Інституту наявність власного журналу «Pamäť národa», 

який був започаткований у 2004 р. (станом на кінець 2022 р. опубліковано 70 

номерів журналу) [4]. 

Враховуючи те, що Інститут національної пам’яті є державною 

установою, покликаною виконувати функції держави в одній із найвагоміших 

сфер гуманітарної політики, значна увага приділяється інформаційній і 

просвітницькій діяльності. Також, одним із пріоритетних на сьогодні напрямів 

у роботі Інституту є оцифрування архівних документів та створення 

інформаційних баз даних. 

Однією із особливостей реалізації державної політики національної 

пам’яті в Словацькій Республіці є існування спеціальних нагород Інституту 

національної пам’яті: Премія, Подяка та пам’ятна медаль, Меморіальний лист 

голови Інституту. Зокрема, лауреатами Премії Інституту національної пам’яті 

є особи, які відіграли визначну роль у боротьбі за відновлення свободи, а 

також здійснили вагомий внесок у збереження пам’яті нації. Подяка та 

пам’ятна медаль, а також Меморіальний лист голови Інституту вручаються 

учасникам антикомуністичного опору, а також примусово переселеним, 

засудженим до позбавлення волі, ув’язненим, переслідуваним репресивними 

органами та особам, що зазнали соціальної дискримінації за політичними 

мотивами тощо. 

Інститут національної пам’яті Словацької Республіки активно 

співпрацює з відповідними інституціями інших держав. Особливе місце серед 

них займають Інститут вивчення тоталітарних режимів Чеської Республіки 

(актуальним є питання розмежування документів, створених за часів 



143 

 

існування спільної держави), а також Інститут національної пам’яті – Комісія 

з переслідування злочинів проти польського народу (Республіка Польща). 

Співпрацює Інститут національної пам’яті Словацької Республіки і з 

державними та громадськими інституціями України, що діють у сфері 

політики національної пам’яті. Результатом є спільні науково-дослідні, 

видавничі, виставкові та інші проєкти, участь у спільних міжнародних заходах 

тощо. Наприклад, у листопаді 2019 р. Український інститут національної 

пам’яті та посольства Словацької Республіки і Чеської Республіки 

організували в Києві низку заходів, присвячених «Оксамитовій революції»: 

круглий стіл на тему «30 років Свободи: різними шляхами до єдиної мети»; 

виставки «30 років Свободи: повернення до Європи», «Оксамитова революція 

1989 року» та «Дорогою до свободи»; публічну дискусію істориків трьох 

держав [1]. Вагомою подією стало підписання 20 лютого 2020 р. договору між 

Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької 

Республіки, предметом якого є визначення напрямів співробітництва, 

пов’язаних із періодом політичних репресій ХХ ст. [2]. Також українські 

громадські організації неодноразово зверталися у своїй діяльності до вивчення 

та популяризації питань забезпечення реалізації державної політики 

національної пам’яті в Словаччині [3; 5; 12]. 

Таким чином, Інститут національної пам’яті Словацької Республіки, 

який виконує покладені на нього державою завдання щодо подолання 

наслідків тоталітарних режимів 1939-1989 рр., у своїй діяльності велику увагу 

приділяє висвітленню подій періоду несвободи; оприлюдненню документів 

про злочини тоталітарних режимів, вчинені по відношенню до словацького 

народу та представників інших національностей, що проживали на території 

Словаччини; відновленню і вшануванню пам’яті про осіб, які боролися проти 

тоталітаризму та осіб, які постраждали від нього. Налагодження співпраці 

державних органів влади України з Інститутом національної пам’яті 

Словацької Республіки дає можливість глибше вивчати форми і методи 

діяльності словацьких колег, аналізувати різноманітні підходи до вирішення 

проблемних питань, враховувати позитивний досвід під час реалізації 

політики національної пам’яті в Україні. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

           Міжнародне економічне співробітництво, складовим елементом якого 

виступає зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарювання різних 

країн, є одним з головних факторів впливу на рівень розвитку економіки будь-

якої держави. Ступінь розвитку та форми зовнішньоекономічної діяльності 

надають значний вплив на масштаби та темпи економічного розвитку, 

впровадження нових технологій, зростання зайнятості, підвищення добробуту 

населення держави. Реалізацію інтересів держави та її господарюючих 

суб'єктів у системі міжнародних економічних відносин забезпечує 
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формування та реалізація зовнішньоекономічної політики. Важливу роль в 

активізації та підвищенні продуктивності зовнішньоекономічної діяльності 

держави відіграють органи влади та управління, які здатні здійснити практичні 

заходи, спрямовані на підвищення її ефективності, формуючи законодавчу 

базу, створюючи сприятливі економічні та організаційні умови для розвитку 

всіх видів та форм зовнішньоекономічної діяльності. 

           Зовнішньоекономічна політика уособлює діяльність держави, 

спрямовану на формування та регулювання економічних відносин з іншими 

суб'єктами світової економіки, а отже безпосередньо пов'язану із здійсненням 

зовнішньоекономічної діяльності – торговельно-економічної діяльності на 

зовнішніх ринках, яка веде обмін товарами в матеріальній та нематеріальній 

формах та здійснює послуги, пов'язаними із цією діяльністю. Міжнародна 

торгівля товарами та послугами дозволяє мобілізувати та ефективніше 

використовувати потенціал економіки будь-якої держави, що сприяє 

зростанню продуктивності праці та доходів [3]. Міжнародна торгівля сприяє 

розподілу праці на дії ефекту масштабу, розширюючи розміри ринків, 

стимулює та сприяє міжнародному потоку капіталу з розвинених країн у ті що 

розвиваються та є чудовою антимонопольною зброєю, що, у свою чергу, 

важливо для підтримки низьких цін на проміжні продукти або 

напівфабрикати, які використовуються у вітчизняному виробництві інших 

товарів. 

         Зовнішньоекономічна політика є сполучною ланкою між внутрішньою та 

зовнішньою політикою держави, її глобальною метою є комплекс напрямів 

розвитку міжнародної діяльності, яка, у свою чергу, забезпечує реалізацію 

інтересів держави та її господарюючих суб'єктів у системі міжнародних 

економічних відносин: забезпечення вигідних умов торгівлі та кредитування, 

безперешкодного виходу на зовнішні ринки, усунення різноманітних 

дискримінацій, недопущення небезпечної залежності від інших країн, 

рівноправна та взаємовигідна участь у міжнародних організаціях та угодах. 

Залежно від особливостей національної економіки може йтися також про 

забезпечення надійних джерел постачання енергією, сировиною, 

продовольством, зручних та дешевих транспортних шляхів, виходів до моря, 

про можливості придбання новітньої техніки та технологій, стримування або 

заохочення трудової міграції. 

          Найбільш поширеною класифікацією сфер реалізації 

зовнішньоекономічної політики держави є їх розподіл на торговельну та 

фінансову. Окремо можуть розглядатися здійснення міжнародних 

економічних проектів та надання зовнішньої економічної допомоги. Таким 

чином, крім зовнішньоторговельної, зовнішньоекономічна політика 

проявляється за трьома напрямками макроекономічної політики: грошово-

кредитною, валютною та фіскальною. Використання представлених 

інструментів різних напрямів зовнішньоекономічної політики взаємопов'язано 

та взаємозалежно.  

Принципи зовнішньоекономічної політики повинні відображати 

особливості економічної ситуації в державі та відповідати основним 



146 

 

положенням її соціально-економічної політики. Також має місце і зворотний 

зв'язок, оскільки зовнішньоекономічна політика впливає на зміст і темпи 

здійснення внутрішньої економічної політики [1]. Зовнішньоекономічні 

зв'язки можуть дуже ефективно сприяти реалізації внутрішніх соціально-

економічних програм. Таким чином, результати здійснення 

зовнішньоекономічної політики можуть реально впливати на структуру та 

динаміку інвестицій, темпи та ефективність суспільного виробництва тощо.  

         Очевидно, що основним завданням законодавчої влади як елемента 

підсистеми, що управляє, в структурі системи управління 

зовнішньоекономічної діяльності є формування необхідної законодавчої бази 

для нормальної діяльності всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Завдання виконавчої влади – практична робота щодо реалізації 

зовнішньоекономічної політики через відповідні організаційні структури, а 

також контроль за належним виконанням правових норм ведення 

зовнішньоекономічної діяльності усіма її учасниками [2]. При цьому 

формування та вдосконалення організаційних структур, через які на практиці 

здійснюється зовнішньоекономічна діяльність, є важливою та ефективною 

складовою зовнішньоекономічної політики. Економіко-правове регулювання 

поведінки учасників зовнішньоекономічної діяльності має відповідати 

загальнонаціональним інтересам держави. 

          Загальний механізм управління зовнішньоекономічною діяльностю 

включає сукупність спеціальних механізмів, котрі забезпечують управління 

відповідними ресурсами та процесами, основою яких виступає 

зовнішньоекономічний комплекс – структурно та функціонально 

взаємопов'язані елементи, які беруть участь у здійсненні та управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю, а саме: механізм формування 

зовнішньоекономічної політики, механізм реалізації зовнішньоекономічної 

політики, механізми управління експортним потенціалом. Основна мета 

механізму реалізації зовнішньоекономічної політики полягає у забезпеченні 

сприятливих економічних та організаційних умов для розвитку всіх видів і 

форм зовнішньоекономічної діяльності, а також підвищення її ефективності. 

Для досягнення основної мети механізму формуються необхідні людські, 

фінансові, нематеріальні ресурси та матеріально-технічна база. Для 

визначення рівня реалізації зовнішньоекономічної політики доцільно 

здійснювати оцінку ключових показників, котрі відображають 

інфраструктурний розвиток, інвестиційну привабливість, економічні 

показники щодо окремих галузей, які характеризують профіль товарної, 

виробничої та науково-технологічної спеціалізації. 

           Вивчення зарубіжного досвіду формування інституційної та 

функціональної структури органів управління зовнішньоекономічної 

діяльності показує, що це дуже трудомісткий, тривалий, інколи навіть 

різноспрямований процес реформування економіки та структур, які керують 

цими процесами. При цьому необхідно враховувати специфічний підхід у 

побудові моделі взаємозв'язку інтересів бізнесу та управлінських структур у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності, з урахуванням виробничої 
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спеціалізації конкретної держави. До складу засобів управління в рамках 

механізму реалізації зовнішньоекономічної політики держави входять методи 

та відповідні інструменти. Одним із головних методів управління для органів 

виконавчої влади є створення умов для розвитку підприємництва відповідно 

до профілю міжнародної торгівлі, виробничої та науково-технологічної 

спеціалізації держави.  

        Ще одним методом управління в механізмі реалізації 

зовнішньоекономічної політики є формування та розвиток інфраструктури 

зовнішньоекономічних зв'язків прийому іноземних громадян, що є важливим 

заходом для розвитку міжнародних зв'язків в державі. Відповідними 

інструментами управління виступають митна інфраструктура, мережа готелів, 

організація виставок, зокрема міжнародних, система транспортного 

сполучення, аеропортів, офісів, залів для проведення зустрічей та заходів на 

міжнародному рівні. Розвиток інфраструктури зовнішньоекономічних зв'язків 

також передбачає формування кадрового потенціалу – професійно 

підготовлених бізнесменів, менеджерів, політиків та дипломатів. Розвиток 

інвестиційної привабливості держави також є ефективним методом 

управління в механізмі реалізації зовнішньоекономічної політики і є 

сукупністю факторів, що формують певний рівень ризиків, котрі неминуче 

виникають у процесі реалізації інвестиційних проектів, і які впливають на 

рівень окупності цих проектів та можливість отримання прибутку. 

         Зовнішньоекономічна політика здійснюється за допомогою широкого 

кола заходів, кількість яких за умов сучасних викликів постійно зростає. Це 

пояснюється тим, що при розширенні зовнішньоекономічних зв'язків потрібні 

нові інструменти оптимізації участі держави в міжнародній спеціалізації, 

огородження національної економіки від впливу негативних явищ у світовому 

господарстві, сприяння зміцненню позицій вітчизняних ринків. Розвинені 

зовнішньоекономічні зв'язки дуже ефективно сприяють реалізації внутрішніх 

соціально-економічних програм, прискоренню економічного зростання 

всередині держави. 

          Відповідно в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю 

мають бути представлені спеціальні механізми, спрямовані на її ефективний 

розвиток, також є необхідність виділення механізму реалізації 

зовнішньоекономічної політики. Такий механізм спрямований на 

забезпечення сприятливих економічних та організаційних умов для розвитку 

всіх видів і форм зовнішньоекономічної діяльності, підвищення 

їїефективності. 
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СУЧАСНА Е-ДЕМОКРАТІЯ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА 

МІСЦЕВОМУ РІВНІ НА ПРИКЛАДІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ 

АМЕРИКИ 

 

Завдяки активному формуванні інформаційного суспільства, на початку 

XXI ст. виник термін та поняття «електронне урядування», або – «E-

government». Україна не залишилася осторонь від змін в глобальному 

суспільстві. 

Варто відзначити, що на початку 2000 р. було прийнято низку законів в 

Україні, таким чином було створено нормативну базу для належного розвитку 

моделей електронного урядування. Наша держава в аспекті імплементації 

електронного урядування є дуже молодою державою, в той час як в світовій 

же практиці вже є певний напрацьований досвід, сформовано безліч основних 

моделей електронного урядування, зокрема це: англо-американська, 

європейська, азійська моделі, тощо. Зупинимося на моделі англо-

американської, яка є найбільш ефективною [3].  

Всі органи державної влади Сполучених Штатів Америки, при створенні 

системи електронної взаємодії з громадянами, зосередили основний акцент на 

створенні найнеобхіднішої інформаційної інфраструктури. Варто відзначити, 

що такий підхід дає змогу перейти від бюрократичної моделі управління до 

«сервісної влади» – моделі управління, яка певним чином спрямована на 

забезпечення громадян необхідною інформацією та надання їм відповідних 

послуг, в цей же час аналогічна тенденція відзначається і в Україні. 

США мають великий досвід активної інформаційної політики саме в 

державному секторі, зокрема ще в 1966 р. набрав чинності «Акт про свободу 

інформації» та в цьому році він був доповнений «Актом електронної свободи 

інформації» який гарантує доступ громадськості до федеральної урядової 

інформації. Прийнявши низку законів (таких, як «Закон про скорочення 

паперової роботи» та «Закон про відкритість Уряду») США великою мірою 

заохочували приватний сектор у комерційному використанні інформації щодо 

державного сектору.  

Методи та форми залучення громадськості до консультацій в онлайн-

режимі в кожній країні відрізняється, проте в будь-якому разі має  бути 

можливість вибору засобів для консультацій, який ґрунтується на знанні 
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переваг та вад тих чи інших електронних засобів. Детальний огляд 

інструментів та порад для організації консультацій в онлайн-режимі описано 

в працях американського науковця й практика е-демократії  – Стівена Кліфта 

[1]. 

Всього варто виділити такі інструменти управління, які можна 

зосередити в електронних засобах: 

 коментарі до документів та політиків, –  це можливість надавати 

коментарі до розміщених в онлайн режимі статей чи документів; 

 запитання й відповіді – це може бути веб-сторінка, на якій 

подаються вибрані запитання від громадян з відповідями за 

підписом осіб, уповноважених на прийняття рішень в певній 

організації; 

 секція для запитань –  політиків, держслужбовців. Тут експерти 

відповідають у режим онлайн на запитання за визначеною темою 

у відповідний проміжок часу. Це може бути зроблено у вигляді 

інтерв'ю за участю відповідальної особи, яка розміщує запитання 

громадян, або секційного інтерактивного обговорення між 

політиками та експертами. 

 онлайн-конференції – це здебільшого відтворення реальної 

конференції в режимі онлайн; 

 спільноти професійні та за інтересами  –  використання онлайн 

інструментів, зокрема списків розсилки електронною поштою; 

справляє безпосередній вплив на впровадження публічної 

політики і надає можливості неформальної комунікації між 

державними органами на постійній основі без часових обмежень 

для впливу на політику; 

 чат  –  не повинен бути громіздким, немодерованим та 

багатослівним. Розвинуті програмні засоби дають змогу 

взаємодіяти в реальному часі, навіть якщо інтенсивність діалогу 

обмежена. Більшість чатів використовують запитання та відповіді 

політиків чи кандидатів. Запорукою успіху є завоювання досить  

великої  аудиторії  в  певний проміжок часу.  Елементи  чату  

можуть використовуватись для доповнення асинхронних форумів. 

Використання чату для спілкування з молодою аудиторією 

громадян та в навчанні може мати велику цінність; 

 онлайн-трансляції. Уявіть доповідача чи навіть прес-конференцію, 

де ті, хто дивиться віддалено через Інтернет чи інтерактивне 

телебачення, може ставати запитання, відповідати на опитування, 

розміщені доповідачем та мати доступ до допоміжного змісту, 

через кілька днів – доступ до цифрових копій прес-релізів/ текстів 

виступів у реальному часі; 

 опитування та дослідження в режимі онлайн – швидкі та зручні 

опитування, зазвичай не наукові, є найбільш поширеним вступом 
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для політичної взаємодії. Тут можна ставити конкретні запитання, 

які полегшують громадянам вираження своїх поглядів. 

 петиції та електронні звернення – в багатьох установах громадяни 

мають законне право звертатися до свого уряду з петиціями. Проте 

в мережі Інтернет багато веб-сайтів, що дають змогу громадянам 

організовувати свої петиції, варто відзначити, що деякі уряди, як, 

наприклад в Шотландії та Квінсленді  (Австралія) спромоглися 

адаптувати це юридичне право. Важливе місце займає тут 

автентифікація, так як одночасно вона є серйозною проблемою для 

офіційних петицій, що пов'язані з урядовим та парламентським 

процесом. Для того, щоб зробити автентифікацію громадянину, 

що поставив свій підпис, пропонується автентифікувати всю 

петицію, шляхом наступної верифікації - перевіривши телефонні 

номери та адреси осіб, що підписались, для визначення достатньої 

кількості підписів від реальних осіб. 

 відкриті звернення в онлайн-форматі – це є перший крок в напрямі 

інтеграції онлайнової інтерактивності в традиційний процес 

слухань. 

Найбільш потенційно корисним засобом розширення участі громадян у 

процесі впливу на формування державної політики в США є електронні 

петиції (е-петиції). Як правило, для застосування такого способу краще 

придатний Інтернет, так як завдяки якому громадськість та зацікавлені групи 

можуть ініціювати колективне звернення, зібрати групу його прихильників, 

які згодні підтримати його своїми підписами, та направити до відповідного 

державного органу або на адресу уряду на розгляд [6]. 

Слід підкреслити, що така форма комунікації між громадськістю й 

владою, в якій ставляться колективні вимоги до уряду, як правило, має 

політичне забарвлення та викликає певний соціальний резонанс в суспільстві. 

Е-петиції можна розглядати як певну форму колективного вираження волі і 

впливу на інших суб'єктів суспільних відносин, що здатна виконувати 

функцію регулювання. Потенціал такого виду публічного (не державного) 

регулювання потребує окремого ґрунтовного наукового дослідження. Для 

будь-якого політичного процесу, для досягнення позитивного результату від 

використання цього способу комунікації потрібна належна організація самого 

процесу: зокрема це планування, вибір часу й місця, способів залучення 

учасників, технічних та електронних засобів, врахування зовнішніх чинників. 

Завдяки електронним технологіям цей процес звільняється від обмежень в 

просторі та часі, а отже стає інтерактивним, зручним та ефективним. 

Варто відзначити, що важливим чинником успіху цього інструменту 

демократії є належне організаційно-технічне забезпечення, прийняття, 

обробка та відповідного реагування на е-звернення громадян. До прикладу, в 

Конгресі США в 2001 р. було направлено 85,5 млн електронних повідомлень 

через електронну пошту [4]. Проте неналежна організація процесу обробки е-

звернень, несвоєчасні, неповні відповіді на такі звернення можуть стати 
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факторами, що знизять демократичний потенціал електронних комунікацій 

між громадськістю та владою, призведуть до громадської апатії та відмови від 

цієї техніки. Зрозуміло, що для використання цього інструменту демократії 

вимагається належне юридичне підґрунтя, яке легалізує таку форму  

комунікації між громадськістю та державними установами, як петиція 

(колективне звернення). Попри те, що е-петиції є чи не найбільш 

найсучаснішою технікою донесення власної думки громадян до влади, проте 

на практиці можуть виникати труднощі юридичного характеру, це насамперед, 

у процесі збирання підписів, особливо в тих країнах, де електронні підписи 

процедура автентифікації ще не стали звичайними атрибутами суспільного 

життя (це вже мають переважна більшість країн світу). В якості підтвердження 

волевиявлення від учасників е-петицій вимагають «традиційні» засоби 

верифікації, зокрема шляхом безпосереднього контакту із заявниками, 

перевірки адресних даних за допомогою довідкових служб, що можуть 

застосовуватись в співпраці з державними установами та підприємцями. 

Слід також виокремити Е-голосування, яка наразі є однією з найкращих 

технік покращення та збільшення участі громадськості в процесі формування 

політики й прийняття рішень на усіх рівнях влади: зокрема місцевому, 

регіональному, національному. Тут системою електронного або Інтернет-

голосування визнається  «виборча система», що використовує електронні 

бюлетені,  які  дають  змогу  виборцям  передавати  своє  волевиявлення  до 

уповноважених осіб виборчих дільниць через Інтернет [4].  

США розглядають е-голосування як шлях до покращення участі 

громадськості у виборах. Саме такий критерій оцінки ефективності 

відповідних проектів пропонується у федеральному дослідженні з питань 

інвестицій в е-урядування. 

Також одним з механізмів участі громадськості в прийняття рішень є е-

нормотворення, яке дає змогу громадянам впливати на процес ухвалення 

законних актів. Тут в е-урядуванні поєднуються ключові елементи 

демократичного впливу на процес прийняття рішень, що притаманні е-

консультаціям та е-голосуванню. 

Наявність широкого спектру е-послуг в першу чергу чергу дало початок 

для проведення соціологічних опитувань, проведених у США щодо оцінки е-

урядування. Згідно з даними останнього дослідження громадськість відносить 

до переваг е-уряду такі характеристики: 

 підзвітність громадянському суспільству (36%); 

 доступність інформації (23%); 

 підвищення результативності та ефективності витрачання 

фінансів (21%); 

 більш зручні та ефективні електронні послуги (13%) [3]. 

Е-урядування в Сполучених Штатах Америки є справжнім проявом е-

демократії, яке в той же час є взірцем для сучасної України та є майбутнім, до 

якого прагнуть всі цивілізовані країни в світі.  
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ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІТАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

Поняття „пріоритет” походить від латинського рriоr (перший) і означає 

переважне значення чогось: те, чому першочергово приділяється увага. У 

гуманітарній політиці пріоритети – це, власне, найбільш важливі завдання на 

розв’язанні яких вона має зосередити свої зусилля. На сучасному етапі 

розвитку української держави до пріоритетів її гуманітарної політики 

належать, насамперед, такі. 

1. Розвиток в Україні суспільства знань.  

У другій половині ХХ ст. індустріальне суспільство, завдяки 

бурхливому розвитку електроніки та інформаційних технологій, 

використанню супутникового зв’язку, Інтернету та інших науково-технічних 

інновацій перейшло у стадію інформаційного суспільства, яке на рубежі ХХІ 
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ст. переросло у свою вищу фазу – так зване „суспільство знань”. 

2. Утвердження й розвиток державної мови на всій території України 

є одним з найважливіших пріоритетів сучасної гуманітарної політики. В 

Українській радянській енциклопедії 1982 р. видання мова  визначалася як 

«основний засіб спілкування і взаємного розуміння в людському суспільстві, 

сукупність відтворюваних мовними органами загальноприйнятих у межах 

певного суспільства звукових знаків для предметів, явищ дійсності та 

відображень їх у свідомості» [1]. 

Таке визначення є недостатнім і не зовсім точним.  

По-перше, мова – це не лише сукупність звукових значень, а й система 

графічних знаків (письмо). Крім того мова відображається в системі образів 

(внутрішня мова, коли людина розмовляє подумки, не видаючи жодного звуку 

і не пишучи жодного знаку).  

По-друге, мова – це не лише засіб спілкування, обміну інформацією, 

духовної і практичної взаємодії людей, а й засіб фіксації, збереження й 

передачі знань і практичного досвіду. Вона також є засобом вираження 

емоційного стану, душевних почуттів, сподівань тощо. Люди часто пишуть 

вірші, ведуть щоденники, співають тощо не заради спілкування з іншими, а 

для власної емоційної розрядки або одержання насолоди від власної творчості. 

По-третє, з тих пір як утворилися нації, мова стала могутнім знаряддям 

їх самоствердження, само ідентифікації цілих народів та їх окремих 

представників. Мова покликана сприяти консолідації населення країни, 

розвивати почуття історичної, соціальної та духовної спорідненості членів 

соціуму. 

3. Не менш важливим пріоритетом сучасної гуманітарної політики є 

формування у широких верств населення життєстверджуючого, 

гуманістичного за своїм змістом світогляду та відповідних йому моральних 

норм, імперативів і цінностей, які в сукупності послужать ідейною основою 

формування високорозвиненої політичної свідомості. Названі духовні 

феномени відіграють особливу роль у житті людей.  

Мораль - являє собою складну систему духовних цінностей та 

регулятивних імперативів і настанов, що базується на сукупному багатстві 

духовного й практичного досвіду даного народу і людства в цілому [2]. 

4. Просвітницько-виховна діяльність держави усіма наявними засобами 

з метою формування розвиненої національної самосвідомості та 

патріотичної життєвої позиції громадян України. Нація, як найвища форма 

історичної спільності людей, здатна успішно розвиватися й задовольняти 

різноманітні потреби своїх членів за умови усвідомлення ними своєї 

взаємозалежності, свого органічного взаємозв’язку як елементів єдиного 

цілого; усвідомлення того факту, що нація є тим історичним і соціальним 

полем, на якому тільки й можлива повноцінна самореалізація особистості, 

задоволення її життєвих потреб. А тому протиставлення нації й особистості, 

загальнонаціональних інтересів приватним – є суспільною аномалією [3]. 

Національна самосвідомість є складним духовним явищем, яке виникає 

і розвивається на певному конкретному історичному тлі, відображаючи (більш 
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чи менш повно й адекватно) весь комплекс наявних суспільних реалій, 

притаманних тому чи іншому народові. Національна самосвідомість - це є, 

власне, рефлексія нації на саму себе, усвідомлення й емоційне переживання 

нею:  

- свого існування й розвитку як окремішної цілісності, самодостатньої 

саморегульованої системи; 

- своєї особливості, тих базових інваріантних структур, архетипів, які 

зумовлюють неповторність національного буття, логіки і змісту історичного 

розвитку данного народу, його історичної долі, форм самоорганізації і 

самовиявлення в загальноцивілізаційному контексті; 

- кінцевої мети національного розвою, панівних прагнень, які 

оформляються в певні ціннісні орієнтири, цілі, ідеали, формують систему 

загальнонаціональних інтересів як „спільного знаменника” устремлінь усіх 

суб’єктів національного життя [4]. 

Отже, вдало поставлена просвітницько-пропагандистська робота не 

тільки консолідує народ, єднає громадянське суспільство й державу, 

активізуючи і спрямовуючи в русло загальнонаціональних інтересів 

конструктивну енергію народних мас, а й ставить ефективний заслін духовній 

деградації громадян і політичному авантюризму різних політичних сил та їх 

лідерів. 

5. Серед пріоритетів гуманітарної політики розвиток культурної 

інфраструктури є, фактично, базовим пріоритетом. 

Після одержання Україною незалежності інфраструктура національної 

духовної культури зазнала суттєвих змін, серед яких є як позитивні, так і 

негативні. Політичне й ідеологічне розкріпачення цієї сфери, конкретизоване 

й закріплене в Конституції України та в низці нормативно-правових актів 

призвело, з одного боку, до потужного сплеску приватної ініціативи у 

культурному будівництві, завдяки чому окремі складові інфраструктури 

вітчизняної культури доволі помітно розвинулись і збагатилися (зросла 

кількість професійних театрів, коцертних організацій, музеїв, храмів, 

художніх салонів, виставочних павільйонів, реставрованих пам’яток історії, 

архітектури, образотворчого мистецтва тощо). Однак, з іншого боку, надмірна 

комерціалізація духовного виробництва і споживання спричинила значні 

деформації та руйнування багатьох елементів культурної інфраструктури. Ті з 

них, які не є безпосередньо прибутковими (як, наприклад, бібліотеки, сільські 

клуби, частина музеїв, окремі пам’ятки історії та архітектури, більшість шкіл, 

спортивних таборів, будинків дитячої творчості тощо). Будучи позбавленими 

необхідного фінансування – занепадають, руйнуються, деякі зовсім 

ліквідовуються [1]. 

Крім того, у гонитві за зиском підприємці доволі часто використовують 

ті чи інші елементи інфраструктури не за призначенням: пам’ятки архітектури 

та історії – перетворюються в офіси, рзважальні заклади тощо; території 

заповідників – забудовуються готелями, базами відпочинку, бізнес-центрами, 

паркінгами і т. ін.; приміщення навчальних закладів, наукових установ, 

кіностудій, палаців культури тощо – орендуються або скуповуються під банки, 
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офіси, торговельні точки та їм подібні комерційні об’єкти. 

Зрозуміло, що повнокровне функціонування науки, освіти, релігії, 

мистецтва, літератури, фольклору, системи світоглядних орієнтирів і 

моральних цінностей, різних форм суспільної свідомості, історичної пам’яті, 

національної самосвідомості, будь-яких інших складових духовного життя 

неможливе без забезпечення відповідною інфраструктурою: спеціалізованими 

приміщеннями, належним обладнання, новітніми засобами зв’язку, сучасними 

інформаційними системами, спеціальними фондами, бібліотеками, 

друкарнями, художніми майстернями, виставочними залами, науково-

дослідними базами, новітньою оргтехнікою, розгалуженою мережею 

розповсюдження культурної продукції тощо [2]. 

Пропорційний розвиток усіх складових інфраструктури духовного 

життя нації має бути предметом неослабної уваги держави, базовим завданням 

її гуманітарної політики. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО 

ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ 
 

Як  відомо, зайнятість усього працездатного населення країни, робить 

значущий вплив на стан економіки в країні, оскільки людина одночасно постає 

і виробником послугів/товарів, і їх споживачем.   

На сьогодні, відповідно до щоквартального інфляційного звіту НБУ 
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станом на липень 2022 рік, в Україні збільшився рівень безробіття з  9%  до 

35% [3]. На ринку праці зменшилася кількість вакансій в той час, як кількість 

шукачів роботи майже не змінилося.  

Як показало дослідження ринку праці, набагато важче знайти роботу 

офісному працівнику, ніж представникам робочих спеціальностей [4]. 

Зрозуміло, що в умовах війни відбулося обмеження трудових ресурсів – 

загибель та інвалідизація тисяч наших співвітчизників, тимчасова втрата 

мільйонів робочих рук через руйнацію домівок, внутрішнє переселення та 

переселення за кордон. Вищезазначені чинники вимагають від населення, 

зокрема й молоді проявляти гнучкість у пошуку своєї реалізації в нових 

умовах. Особлива увага у цьому контексті, має приділятися системі освіти для 

профільних спеціальностей, яким часто не вистачає часу та досвіду на місцях 

практики, що зумовлено відсутністю необхідних умов та безпеки.  

Тож, важливим постає досвід зарубіжних країн щодо впровадження 

державної політики зайнятості  молоді. 

У цьому контексті нами було досліджено досвід європейських країн –  

Франції, Швеції, Німеччини та Польщі. Так, Французька держава стимулює 

працевлаштування молоді  за  допомогою  певних  пільг  компаніям.  Також 

для  французької молоді  віком  від  16  до  21  року,  яка  залишила  навчання,  

проводяться стажування  за  рахунок  підприємств  з  метою  компенсації  

освіти.  Окрім можливості  участі  в  різних  програмах  професійної  

підготовки,  молоді  люди мають  переважне  право  на  ті  робочі  місця,  що  

субсидуються.  Держава стимулює  компанії,  що приймають  на  роботу  

молодь  без  спеціальності  або кваліфікації, беручи на себе витрати з її 

страхування від безробіття і хвороби на термін  до  1  року,  що  знижує  

витрати  на робочу  силу на  20-25%. 

У  Франції  діє  також  програма,  за  якою  допускається  виплата  

молодим безробітним  усієї  суми  дотації  з  безробіття  за  максимальний  

термін  за  умови відкриття  ним  власної  справи. Водночас у Франції молоді 

люди мають право на отримання спеціального державного пільгового кредиту 

на навчання [5]. 

  У Швеції  держава  покриває  до  80%  витрат роботодавця  на  

працевлаштування  молоді  у  віці  16-18  років  без  середньої освіти.  Діють  

програми  створення  додаткових  робочих  місць  для  молодих людей,  що  

фінансуються  державою. У той же час з єдиного електронного банку даних 

можна отримати інформацію про вакансії та умови пропонованої роботи в 

масштабах усієї країни.  Проте головним чинником щодо зайнятості молоді, 

постає профорієнтація,  завдяки  якій  відбувається  ознайомлення  з 

професіями,  вибір  потрібної  та консультація зі спеціалістами. З  цією  метою  

у країні створено 88 інститутів ринку праці, що з’ясовують можливості 

клієнтів, дають рекомендації, пропонують відповідні курси для підвищення 

кваліфікації. Слід зазначити, що в країні на ринку праці діє система «робота 

для всіх». Головною  її  метою  є  забезпечення  роботою  майже  всього  

населення.  За такої системи грошова допомога безробітним надається лише 

тоді, коли не можливо запропонувати  роботу або  коли  активні  заходи на  
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ринку  праці  не мають успіху в її  пошуку.  Зазначимо, що у Швеції найвищий 

у світі рівень зайнятості працездатного населення. 

Навчальні  центри  Швеції  інколи  укладають  угоди  з  приватними 

підприємствами  про  обов’язкове працевлаштування  учнів.  Проте,  зазвичай, 

переважає  вільний  вибір  місця  майбутньої  роботи,  обґрунтовується це тим, 

що надто вузька спеціалізація учнів на користь тимчасових потреб тієї чи 

іншої фірми небезпечна, якщо освітня програма буде обмежена рамками 

конкретного робочого місця.  Окрім  того,  держава  намагається  стимулювати  

підготовку  й перепідготовку молодих безробітних через виплату дотацій у 

формі  вкладення коштів  у ту  професійну підготовку, яку  вони  виберуть.  

Або  ж  існує  практика зняття податків з тих підприємств, що здійснюють 

навчання персоналу [5]. 

  У Німеччині за кожного прийнятого  на  роботу  некваліфікованого  

працівника  підприємству виплачується одноразова дотація, а за кожного 

додатково прийнятого молодого працівника  у  віці  16-26  років  надаються  

податкові  пільги.  Крім  того, здійснюється  пряме  фінансування  фірм,  що 

займаються професійною підготовкою молоді.  Пов’язані  з  цим  видатки  

компенсуються  Федеральним відомством з праці. 

Молоді  люди  в  Німеччині,  на  різних  малих  підприємствах, 

починають свою виробничу діяльність як помічники майстрів. Така схема 

дуже зручна для держави,  яка  нічого  не  витрачає  на  виробниче навчання. 

У Німеччині  також  існують  центри  професійної  освіти,  аналогічні 

українським  професійним  училищам,  що випускають  кваліфіковані  кадри  

для підприємств  індустрії,  сервісу  й  аграрного  сектору.  Впродовж першого 

року учень ознайомлюється з усіма професіями, за якими проводиться 

підготовка в цьому освітньому центрі, випробовує свої сили.  Спеціалізоване  

навчання розпочинається  з  другого  року  перебування  в  навчальному  

центрі. Така практика  має зменшити  кількість  помилок  у виборі  професій  

молодою людиною [5]. 

   Польська  стратегія  щодо зайнятості  молоді  охоплює теми,  які 

стосуються  освіти, соціального  догляду,  державного  соціального  захисту,  

працевлаштування  й боротьби  з  безробіттям,  умов  життя  студентів,  

оздоровчого  догляду,  протидії злочинності,  наркоманії  та  алкоголізму.  Дії  

держави  в окресленому контексті здійснюються  через  домовленість  з  

молодими  людьми. Саме тому важливим постає скликання  Польської  ради  

молодіжних організацій, збільшення  кількості  організацій,  що входять  до  її  

складу,  та  консультації  з молодими людьми на  всіх рівнях реалізації цієї 

програми. 

Польській  молоді  вигідно  навчатися  у  вищих  навчальних  закладах, 

оскільки таким  чином  вона  повністю  вирішує  питання  доходів  і житла  до  

26 років.  Тут,  звичайно,  існує  така  ж проблема,  як  і  в  Україні –  кількість 

випускників перевищує потреби ринку. Однак працевлаштуванням 

випускників активно  займається  саме вищий  навчальний  заклад. До 

державних центрів зайнятості  молодь  звертається  тільки  щодо проходження  

різних  безоплатних  курсів [5].   
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Таким чином,  відповідно проведеного аналізу постає можливість адаптації  

в Україні досвіду країн ЄС – Франції, Швеції, Німеччини та Польщі, щодо 

державної політики зайнятості молоді, зокрема:   

− зменшення податків для того підприємства, що працевлаштувало 

молодого спеціаліста;  
− стимулювання, гнучких форм зайнятості, зокрема неповної зайнятості 

молоді, яка б надавала можливість молодому спеціалісту без досвіду 

роботи отримати перший досвід роботи; 

− впровадження ефективного механізму перекваліфікації кадрів; 

− покриття 20-40% витрат на працівника для підприємств та організацій, 

що проводять навчання з подальшим отриманням фахового свідоцтва 

(зазначимо, що таке навчання повинно бути оплачуване); 

− сприяння розвитку молодіжних центрів в Україні, зокрема: забезпечення 

діяльності державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр»; 

− залучення у сферу зайнятості молоді, жінок, громадян пенсійного віку 

через відповідні зміни законодавства; 

− створення електронного банку даних про вакансії та умови 

пропонованої роботи на території всій країни; 

− створення сприятливих умов для осіб старших вікових груп у сфері 

зайнятості. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Державна транскордонна політика завдяки використанню 

загальноєвропейських стандартів, основою яких є принципи Мадридської 

конвенції, сприяла залученню України  до єврорегіонального співробітництва. 

Однак, з'явилася необхідність розробки низки принципів та правових актів, а 

також коригування цілей, на які має спиратися транскордонна співпраця. 

Основні принципи діяльності сформувалися на основі спільних рішень, 

укладених договорів, прийнятих декларацій та інших нормативних актів. 

Спільним правовим базисом транскордонного співробітництва є правові 

концепції територіального самоврядування.  

         Аналізуючи принципи транскордонного функціонування, варто як 

найважливіше назвати принцип субсидіарності, який означає широку 

допомогу міжнародних та центральних установ у реалізації через регіональні 

та локальні спільноти цілей транскордонного співробітництва. 

Субсидіарність, держави, означає також зміцнення локального та 

надлокального рівнів через передачу компетенцій на можливо найнижчий 

адміністративний рівень, тобто до рук локальних спільнот.  

Таким чином, субсидіарність можна розуміти як політичний принцип 

керівництва транскордонного співробітництва та законодавчого обмеження 

його компетенції [1]. Проте в умовах масового невдоволення посиленням 

наднаціональності у політиці Євросоюзу було потрібно чіткіше визначення 

субсидіарності та пояснення правил її використання. Створенню сприятливого 

середовища для розвитку приватного підприємництва, так званого бізнес-

середовища, приділяється особливо пильна увага у транскордонній політиці 

Європейського союзу, і на це відпускаються значні кошти з бюджету 

об'єднання.  

Такі принципи повинні спиратися на макроекономічну рівновагу, в якій 

нічиїм інтересам не може надаватися перевага щодо інших, а також має бути 

максимально обмежена «загроза домінування». Більш передова територія - 

учасниця транскордонного процесу має використовувати свої переваги, якщо 

це не викликає почуття невиправданої втрати. Існування концепції чи стратегії 

транскордонного розвитку. Цей принцип є обов'язковим для створення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text
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транскордонних меж, а також перспективи довгострокового 

єврорегіонального співробітництва. Саме стратегія, що відповідає 

національним програмам, визначає потреби та майбутні цілі транскордонного 

співробітництва, необхідні для подолання відокремленого розвитку лише з 

одного боку кордону, а також розробляє спільну перспективу 

транскордонного економічного розвитку.  

         Принципи транскордонного співробітництва регулюються статутами, 

угодами та регламентами єврорегіональних органів, у цих документах 

передбачається більшість загальних принципів, що визначають європейські 

стандарти транскордонного співробітництва на надлокальному та локальному 

рівнях [3]. Всі регіональні та локальні угоди про транскордонне 

співробітництво, що укладаються, не повинні входити в суперечність із 

внутрішнім державним законодавством, а також з зобов'язуючими 

міжнародними договорами, а установи, що займаються цими питаннями, не 

повинні бути наддержавними організаціями.  

           Принципи функціонування визначаються, перш за все, формою та 

ступенем інституціоналізації транскордонних контактів, що залежать 

зовнішньої та внутрішньої організаційної форми кооперованих територій, 

тобто їх здатності до внутрішньорегіональної трансформації організаційних та 

керуючих структур, а також їх здатності впливати на оточуючих та вироблення 

стратегічних рішень та  активності прикордонної сфери та пропускної 

спроможності кордону, що вимірюється, наприклад, кількістю 

функціонуючих прикордонних переходів.  

На сучасному етапі консолідація зусиль кількох територій у рамках 

транскордонного співробітництва дозволяє отримувати конкурентні переваги 

регіону стосовно решти країни або інших регіонів, також закордонних. 

Покращення конкурентоспроможності певної території є постійним фактором 

її сталого та рівномірного розвитку, з цією метою пропонується підтримка 

досліджень, впровадження інновацій та прискорення їхнього просування на 

рівні регіону, а також використання програмних фінансових ресурсів ЄС.  

          Досягнення більшої конкурентоспроможності на суміжних територіях 

пов'язане з наявністю низки складових, найважливішими з яких є наявність 

розвиненої транспортної інфраструктури, що створює можливість для 

вільного переміщення ресурсів та торгових потоків; самоврядування та 

наступність прийнятих регіональною адміністрацією рішень та  наявність 

сучасної ринкової інфраструктури, що задовольняє потреби суб'єктів ринкової 

економіки в інформаційному, правовому, фінансово-кредитному та іншому 

обслуговуванні; 

          Таким чином, метою транскордонного співробітництва є зміцнення 

зв'язків, взаємна координація та гармонізація дій та норм у різних сферах 

життя між частинами прикордоння, а також рівномірний соціально-

економічний розвиток прикордонних територій, що належать до різних країн 

[2]. У процесі розвитку транскордонного співробітництва враховуються дві 

тенденції: підвищення економічного потенціалу шляхом спільних дій на 

основі транскордонних цілей та зміцнення власної відокремленості та 
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тотожності, що базується на засадах цієї співпраці.  

       Трансформація зазначених принципів розглядається у ракурсі 

необхідності формування нормативно-правового, інституційного та 

інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва, розробки 

методики оцінки результатів єврорегіонального співробітництва, порядку 

проведення моніторингу діяльності єврорегіонів, а також концептуальних 

засад розвитку транскордонного співробітництва держав. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В 

УКРАЇНІ 

 

Розробляючи й упроваджуючи в життя державну політику формування 

єдиного гуманітарного простору, слід всебічно враховувати особливості 

культурного життя різних регіонів, які історично сформувалися під впливом 

комплексу політичних, економічних, соціальних, духовних, демографічних, 

геополітичних, етно-міграційних, природно-кліматичних та інших чинників. 

Насамперед потрібно зважити на те, що різні регіони України розвивалися під 

впливом різних культур і цивілізаційних процесів, які своєрідно позначалися 

на гуманітарній сфері в тому чи іншому регіоні. 

Ситуація, яка склалася ще до початку російської агресії в Криму і 

Донбасі щодо державного управління гуманітарною сферою на регіональному 

рівні, є явно незадовільною. Ті заходи, яких вживала (а часто лише 

декларувала) держава у цій царині, виявились неефективними через: 

- їх безсистемність і непослідовність; 
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- відсутність чітко продуманої тактики, яка базувалась би на 

глобальному вивченні й усебічному врахуванні наявних особливостей не 

тільки культурного життя, а й економічної, соціально-політичної, 

демографічної, побутової та ін. ситуації; 

- відсутність належної нормативно-правової бази, яка однозначно 

регулювала б управлінську діяльність у регіонах у контексті загальних 

закономірностей національного поступу українського суспільства, захисту 

національних інтересів; 

- недосконалість кадрової політики держави щодо забезпечення регіонів 

фахівцями-управлінцями, спроможними наполегливо і водночас гнучко 

спрямовувати культурне життя в прийнятному для нації руслі; 

- слабка, недостатньо нормативно визначена взаємодія центральних 

державних управлінських органів з регіональними; 

- відсутність у більшості південно-східних регіонів, а також в окремих 

центральних і західних належної координації дій державних управлінських 

органів та органів місцевого самоврядування, часті випадки їх протистояння й 

навіть конфронтації, що, власне, є відображенням деформацій владної 

вертикалі в державі;  

- недостатній рівень матеріального забезпечення заходів, спрямованих 

на розвиток гуманітарної сфери та формування єдиного гуманітарного 

простору, відсутність належного контролю за їх цільовим використанням [1]. 

Метою регіональної державної політики в гуманітарній сфері є 

поглиблення на базі кращих традицій і надбань духовності українського 

народу процесу формування у населення всіх регіонів країни гуманістичного 

світогляду, системи моральних і культурних цінностей загальнонаціонального 

значення, утвердження патріотизму та високорозвиненої національної 

самосвідомості, що сприятиме зміцненню духовної, а відтак і соціально-

політичної єдності суспільства, зниженню ідеологічного, культурного й 

політичного протистояння в ньому, посиленню конструктивної співпраці 

корінних народів і національних меншин й формуванню української 

політичної нації як найвищої форми історичної спільності народу [3].  

До основних напрямків розвитку системи державного управління 

гуманітарною сферою на регіональному рівні належать, передусім, такі: 

- удосконалення інституційно-організаційної системи державного 

управління гуманітарною сферою на регіональному рівні, забезпечення її 

відповідності потребам сучасного українського суспільства; 

- удосконалення та гармонізація нормативно-правового регулювання 

гуманітарної сфери на регіональному рівні; 

- залучення широкого кола суб'єктів до формування та реалізації державної 

політики в гуманітарній сфері на рівні регіонів; 

- формування сучасної системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників гуманітарної сфери, спроможної 

забезпечити потреби державної служби та місцевого самоврядування у 

висококваліфікованих кадрах [4]. 

Для досягнення головної мети державного управління гуманітарною 
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сферою на регіональному рівні передбачається вирішення таких основних 

завдань: 

- визначення фундаментальних загальнонаціональних духовних 

цінностей, та забезпечення засобами дієвої культурно-освітньої політики 

адекватного сприйняття (насамперед шкільною і студентською молоддю, а 

також різними молодіжними субкультурами) таких цінностей, зокрема, 

власної правдивої історії, як важливої умови для консолідації перспективних у 

віковому сенсі верств українського соціуму, досягнення в ньому порозуміння 

з найгостріших проблем історичного минулого України; при цьому предметне 

поле такого порозуміння має включати історичний досвід та історичну пам'ять 

усіх регіонів та всіх поколінь українців; 

- творення і впровадження в практику національної системи постійного 

моніторингу за прийнятим ООН індексом людського розвитку з метою 

здійснення невідкладних заходів щодо вирівнювання регіональних вимірів 

основних показників культурного розвитку;  

- забезпечення правових, фінансово-економічних, організаційних умов 

для територіальних громад та органів місцевого самоврядування щодо розвитку 

культури, особливо народної культури на селі, шляхом збільшення частки 

видатків місцевих бюджетів на культурні цілі, переходу на програмно-цільовий 

метод бюджетного фінансування цієї сфери, залучення інвестиційних коштів на 

реалізацію програм культурного розвитку регіонів, як найповнішого 

використання місцевих ресурсів та створення культурних індустрій; 

- визначення цілей і пріоритетів, а також розроблення комплексного 

правового механізму з питань реалізації державної мовної політики на 

регіональному рівні; основними елементами такого механізму мали б стати: 

Концепція державної мовної політики, окремий Закон України «Про розвиток 

і застосування державної мови в Україні» та переглянутий і уточнений Закон 

України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних або 

міноритарних мов»; 

- розробка й реалізація загальнонаціональних та галузевих середньо- і 

довгострокових програм, спрямованих на гуманітарну інтеграцію регіонів 

України в єдиний національно-державний комплекс та формування 

національної ідентичності українського суспільства, яка має спиратися на 

базові, спільні для всіх громадян держави цінності й враховувати 

багатокультурність України як її суспільне надбання [2].  

Загальним результатом ефективної державної політики в гуманітарній 

сфері на регіональному рівні має бути гармонізація культурного розвитку 

різних регіонів країни, усунення наявних суперечностей між дійсним станом 

гуманітарної сфери чи її окремих складових у регіонах та потребою формування 

в Україні єдиного гуманітарного простору. 
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СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІ ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ: ДОСВІД ЄС ДЛЯ 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Участь України в євроінтеграційних процесах є за змістом не просто 

міжнародною взаємодією економік України та ЄС, а насамперед процесом 

глибокого проникнення законодавства, норм і правил ведення бізнесу, кращих 

практик ЄС в українську економіку [1].  

Перші спроби адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

здійснено у 2004 р. шляхом прийняття Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» [2]. Програмою транспортний сектор 

визначено як пріоритетну сферу адаптації законодавства України. 

Протягом подальшої планомірної реалізації процедур адаптації 

українського законодавства до норм ЄС у 2006 р. прийнято нову редакцію 

Закону України «Про автомобільний транспорт», у якій наведено визначення 

«соціально значущі послуги» та визначено порядок їх надання [3]. У 2012 р. 

внесено відповідні зміни до Закону України «Про залізничний транспорт». 

Однак впродовж всього періоду реалізації Програми не зазнав змін 

нормативно-правовий акт, що встановлює підвалини функціонування 

транспортного сектору вцілому – Закон України «Про транспорт», яким до 

сьогодні право врегулювання ситуації в частині надання соціально значущих 

транспортних послуг через надання права на пільги залишилось за Кабінетом 

Міністрів України.  

Існування цього нормативного припису мало наслідком прийняття ряду 

постанов Уряду, якими визначався порядок надання соціально значущих 

транспортних послуг та розмір транспортних пільг. 

З поглибленням євроінтеграційних процесів, а також змін, що 

відбуваються в Україні з 2014 р., розширились підстави надання соціально 

значущих транспортних послуг, перелік їх отримувачів; впроваджено зміни у 

бюджетному і податковому законодавстві, зміни щодо повноважень органів 

місцевого самоврядування. Так, отримувачами таких послуг стали ветерани 
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АТО, учасники бойових дій та інші особи, прирівняні до них.  

У результаті впровадження реформи децентралізації владних 

повноважень, органам місцевого самоврядування надано право самостійно в 

межах територіальної правосуб’єктності та фінансового забезпечення 

додатково, порівняно із законодавчо закріпленим переліком, визначати 

категорії громадян, які проживають на території відповідної громади та мають 

право на отримання транспортних пільг з віднесенням відного фінансування 

таких ініціатив на рахунок місцевих бюджетів. Так, на території м. Києва в 

рамках реалізації програми «Тубота. Назустріч киянам» [4] таке право надано 

тимчасового переміщеним особам, пенсіонерам, батькам, котрі виховують 

троє та більше дітей. 

Отож, у зв’язку зі змінами у внутрішньо політичній обстановці України 

та частковому впровадженні євроінтеграційних реформ, перелік пільгових 

категорій громадян значно розширився і сьогодні налічує понад 20 категорій 

таких громадян при незмінному підході розрахунку розміру транспортної 

пільги – безкоштовний проїзд. 

У той же час країни ЄС під час реалізації чотирьох транспортних пакетів 

реформ реалізовували політику поступового скорочення переліку пільгових 

категорій громадян, які мають право на отримання соціальних транспортних 

послуг загального економічного інтересу, та диференціювали розміри таких 

пільг. 

Так, наприклад, сьогодні в Литві загалом соціальні транспортні послуги 

надаються 15 категоріям громадян, в т.ч. особам з інвалідністю, учасникам 

війни та членам їх сімей, пенсіонерам, дітям. При цьому Литва повністю 

скасувала транспортні пільги за професійною ознакою на державному рівні, 

однак залишила право встановлювати такі пільги на місцевому рівні та 

виключно за рахунок місцевого бюджету. Безкоштовний проїзд соціальним 

категоріям замінено на проїзд зі знижкою – 80% та 50% залежно від категорії 

отримувача [5]. При цьому під соціальними категоріями розуміють громадян, 

які тимчасово перебувають у складних життєвих обставинах. Пільги у 

міському транспорті фінансуються виключно місцевими органами влади на 

підставі обліку наданих соціальних транспортних послуг. Разом з тим 

державний бюджет фінансує виключно надання соціальних транспортних 

послуг на міжміському маршруті. 

Аналогічна ситуація й у Німеччині, де рівень знижки (пільги) на 

соціальні транспортні послуги складає 50 % різниці між доходом, отриманим 

перевізником від перевізної діяльності громадським транспортом соціально 

незахищених категорій громадян та його витратами, розрахованими в 

залежності від кількості людино-кілометрів під час надання таких послуг. При 

цьому середня вартість соціальної транспортної послуги – це норма витрат на 

людино-кілометр, яка встановлюється урядами земель або органами, 

уповноваженими статутними розпорядженнями, згідно з середніми 

значеннями показника перевізників, які працюють ощадливо та ефективно; до 

того ж різні ставки витрат на рейковий та не рейковий транспорт, а також для 

різних регіонів надання такої послуги можуть бути визначені відповідно до 
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експлуатаційних та транспортних особливостей земель. Компенсаційна сума 

внаслідок застосування знижки повинна бути зменшена 12% кожного 

наступного року, що слідує за 2006 р. Разом з тим Федеральний закон 

Німеччини про громадські послуги передбачає, що відшкодуванню також 

підлягають соціальні транспорті послуги [6], які надаються поза межами 

Німеччини і таке відшкодування повинно здійснюватися виключно за частину 

послуг, наданих у країні транспортного перебування жителів Німеччини. 

Варто зауважити, що дотримуючись людиноцентриського підходу у 

формуванні політики транспортного обслуговування населення, країни ЄС 

реалізовують принцип збалансованості і справедливості задоволення інтересів 

усіх категорій споживачів транспортних послуг та надавачів таких послуг без 

допущення будь-яких викривлень та відступів. На відміну від України, країни 

ЄС приділяють особливу увагу недопущенню дестабілізаційних заходів, 

пов’язаних з переведення обов’язку реалізації права соціально вразливих 

верств населення на державну або муніципальну підтримку на інші категорії 

споживачів послуг, їх надавачів або органи, що не приймали відповідне 

рішення про транспортну пільгу.  

Задля збалансованого врегулювання питання належного транспортного 

обслуговування населення країнами ЄС також запроваджено принцип 

альтернативності, відповідно до якого пасажир, віднесений до соціально 

вразливої категорії населення, має право самостійно обирати вид 

транспортного обслуговування, одноразово застосувавши право на соціальну 

транспортну пільгу.  

Як показано вище, в ЄС порядок надання соціально значущих 

транспортних послуг врегульовано на рівні закону, який не містить 

номінального переліку громадян, яким надається такий вид соціальної 

підтримки як соціальні транспортні послуги. Разом з тим законом чітко 

визначаються принципи та критерії категорування осіб, які можуть отримати 

право на соціальне транспортне обслуговування, джерела фінансування, 

порядок добору надавачів транспортних послуг, альтернативність 

транспортного обслуговування, компетенції центральних та місцевих 

адміністрацій в означеній сфері адміністрування. 

Слід звернути увагу, що у країнах ЄС транспортні послуги віднесено до 

соціальних послуг. До останнього часу ані в науці, ані в практичній площині 

реалізації теоретичних засад функціонування соціальної транспортної сфери, 

як синергетичної матерії функціонування двох периферій наук – соціальної та 

економічної, транспортні послуги в Україні не досліджувались через призму 

соціальних або публічних послуг, що є характерним для країн ЄС. 

Існування в Україні спеціальних законів про соціальні та про публічні 

послуги не дозволяє стверджувати, що транспортне обслуговування віднесено 

до одного або іншого виду послуг, не дивлячись на семантичну подібність.  

Транспортні послуги як один з видів соціальних послуг не відображає 

євроінтеграційні принципи їх надання в силу звуженого кола отримувачів. У 

той час як соціальні транспортні послуги загального економічного інтересу в 

ЄС визначаються як послуги, що відповідають транспортним потребам усіх 
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вразливих громадян і засновані на принципах солідарності та рівного доступу, 

в Україні такі послуги зведено до перевезення осіб з інвалідністю в 

індивідуальному порядку індивідуальним, спеціально облаштованим для 

такого перевезення, транспортним засобом. 

Для врегулювання питання надання соціальних транспортних послуг у 

Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 4583 [7], яким 

здійснено спробу застосування європейського підходу у формуванні публічної 

політки надання соціально значущих транспортних послуг. Однак, на нашу 

думку, запропоновані зміни не є системними, не дають можливості досягти 

визначеної мети розробки законопроекту, не мають реальної фінансово-

економічної бази впровадження, що у свою чергу не дозволить інтегрувати 

український транспортний ринок у європейський, а відтак – й досягнення 

євроінтеграційних прагнень України.  

Отже, досвід реформування системи надання соціально значущих 

транспортних послуг в країнах ЄС свідчить про необхідність поетапного 

переходу до принципів та стандартів надання таких послуг як складової 

системи соціального захисту всіх громадян, які тимчасово або на постійній 

основі потребують соціальної підтримки держави в особі її центральних або 

місцевих адміністрацій, а також закріплення таких принципів та механізмів їх 

реалізації на рівні закону з можливістю розширеної їх реалізації на місцевому 

рівні виключно за рахунок видатків місцевих бюджетів на відповідний 

календарний рік. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ 

 

Визначальним для динаміки трудової міграції в ринкових умовах є закон 

попиту та пропозиції. Країни з розвинутою економікою, які переживають 

демографічний спад, потребують додаткової робочої сили для компенсації 

скорочення національних трудових ресурсів. Крім того, ринок праці в них 

пропонує велику кількість робочих місць в обслуговуванні, будівництві, 

сільському господарстві, які характеризуються низькими заробітками, важкою 

та брудною некваліфікованою працею, тимчасовою чи сезонною зайнятістю і 

є непривабливими для місцевих працівників, а отже, вимагають невибагливої 

робочої сили із-зовні. Водночас, взявши курс на розвиток інноваційної 

економіки, побудованої на знаннях, розвинуті країни відчувають підвищений 

попит на висококваліфікованих робітників, інженерів, менеджерів, науковців 

тощо, потреби в яких не можуть бути забезпечені лише за рахунок власних 

людських ресурсів. 

З другого боку, більшість країн, що розвиваються, мають численне 

населення з високою часткою осіб працездатного віку. В умовах глобалізації 

тут швидко відбуваються процеси урбанізації та модернізації економіки, що 

супроводжуються руйнуванням традиційних форм господарювання і 

вивільненням працівників, які не можуть знайти собі застосування в місцевих 

індустріальних центрах внаслідок їх нерозвинутості і мандрують у пошуках 

роботи за кордон. 

Таким чином, на міжнародному ринку праці існує як попит, так і 

пропозиція працівників, а їх зіставлення має відповідати і інтересам країн-

реципієнтів, і інтересам країн-донорів [1].  

Проте, трудові мігранти не лише виробничий ресурс, а й люди із своїми 

https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/BJNR002410961.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/BJNR002410961.html
https://dsp.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/459_6510.pdf
https://dsp.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/459_6510.pdf
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власними намірами і сподіваннями, специфічною ментальністю, сімейними та 

соціальним зв’язками, етнічними, мовними, культурними характеристиками. 

Тому далеко не завжди із країн, що розвиваються, за кордон виїжджають 

тільки малокваліфіковані безробітні працівники. Покидають батьківщину 

також і ті, які мають освіту й роботу і вкрай потрібні національній економіці. 

Виникає і загострюється проблема «відпливу мізків». Її можна 

характеризувати як одну з форм експлуатації країн, що розвиваються, з боку 

розвинутих країн, які, фактично безкоштовно, використовують у власних 

інтересах чужий інтелектуальний потенціал. Валютні перекази мігрантів своїм 

сім’ям на батьківщину, а також іноземна допомога країнам, що розвиваються, 

лише частково надолужують спричинені відпливом працівників втрати. 

Працевлаштування за кордоном вихідців із бідних країн також часто 

асоціюється з над експлуатацією, порушенням людських та трудових прав. З 

другого боку, приплив маси іноземних працівників до розвинутих країн 

призводить до значного урізноманітнення етнічного складу їх населення, що 

загрожує національній та соціальній єдності суспільства. Він створює напругу 

в деяких сегментах ринку праці, стає викликом системі соціального захисту, 

призводить подекуди до геттоїзації великих міст, погіршення криміногенної 

ситуації тощо. Найбільшу небезпеку несе нелегальна міграція, що пов’язана із 

міжнародною злочинністю та тероризмом. Це викликає незадоволення 

місцевого населення, яке виявляється в проявах расизму та ксенофобії, 

стигматизації мігрантів, а також посиленні впливу в країнах-реципієнтах 

крайнє правих політичних сил, екстремістських угруповань. 

Із сказаного випливає, що, по-перше, міжнародна трудова міграція 

обумовлена об’єктивними  причинами і відповідає потребам сучасного світу, 

а, по-друге, - з нею пов’язані численні виклики і проблеми для міжнародної 

спільноти, національних держав та окремих осіб. Внаслідок цього величезного 

значення набуває політика щодо регулювання трудової міграції як на 

національному, так і на міжнародному рівнях. У найбільш загальній формі її 

основне завдання можна сформулювати як забезпечення використання 

позитивного потенціалу трудової міграції водночас із мінімізацією її 

негативних наслідків [2].  

Більшість міжнародно-правових документів щодо трудової міграції 

пов’язані з діяльністю Міжнародної організації праці (МОП), спеціалізованої 

установи ООН, що виникла ще 1919 р. у структурі Ліги Націй. На сьогодні 

членами МОП є 175 країн, Україна набула членства в організації 1954 р. 

У преамбулі до Статуту МОП регулювання трудової міграції 

зазначається серед пріоритетних завдань. Захисту прав працівників-мігрантів 

сприяють основоположні конвенції МОП, зокрема, щодо свободи від 

примусової праці (Конвенції 20 і 105), рівної винагороди чоловіків та жінок 

(Конвенція 100), свободи від дискримінації в галузі праці та занять (Конвенція 

№ 111), свободи асоціацій та права на організацію і ведення колективних 

переговорів (Конвенції № 87 та № 98), ратифіковані Україною. 

Велике значення для соціального захисту мігрантів мають Конвенція № 

118 Про рівноправність громадян країни та іноземців і осіб без громадянства 
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у галузі соціального забезпечення (1962), Конвенція № 152 Про встановлення 

міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення 

(1982). 

Безпосередньо стосуються мігрантів Конвенція № 97 «Про працівників-

мігрантів» (1949) та Конвенція № 143 «Про зловживання в галузі міграції і 

забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного 

ставлення» (1975), обидві не ратифіковані Україною. Відповідно до Конвенції 

№ 97 кожний член МОП зобов’язується надавати без дискримінації за ознакою 

національності, раси, релігії або статі іммігрантам, які законно прибувають на 

його територію, умови не менш сприятливі ніж ті, які існують для власних 

громадян, у питаннях заробітної плати, умов праці, членства у профспілках, 

проживання тощо.  В Конвенції № 143 на додаток до вимог щодо забезпечення 

рівних прав мігрантів йшлося про надання їм також і рівних можливостей. 

Крім врегулювання сфери працевлаштування Конвенція передбачає 

забезпечення соціальних та культурних прав. Зокрема, у документі сказано, 

що кожний член Організації “вживає всіх заходів з метою заохочення зусиль 

працівників-мігрантів і їхніх сімей щодо збереження їхньої національної й 

етнічної сутності та їхніх культурних зв’язків з країною походження, 

включаючи можливість надання дітям знань їхньої рідної мови”. Вперше в 

Конвенції № 143 було порушено питання щодо необхідності забезпечення 

базових прав людини щодо працівників-мігрантів з неврегульованим статусом 

[1, 3]. 

Важливим засобом реалізації політики у сфері трудової міграції 

громадян є діяльність аташе з праці, що призначаються до складу 

дипломатичних представництв за кордоном органами виконавчої влади, 

відповідальними за політику зайнятості населення. Наприклад, філіппінський 

аташе з праці має такі обов’язки: захист працівників за кордоном у випадках, 

які підпадають під юрисдикцію дипломатичного представництва; вивчення 

ринку праці та можливостей працевлаштування філіппінців в країні 

перебування; участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення політики 

трудової міграції; забезпечення співпраці з країною перебування у сфері праці.  

Життєво важливою складовою політики країн походження у сфері 

трудової міграції є маркетинг, що має на меті пошуки найбільш вигідних 

ринків працевлаштування співгромадян та перемогу у конкуренції з іншими 

країнами-постачальниками робочої сили [2, 4]. 

Можливості країн походження в регулюванні трудової міграції 

громадян обмежені і для їх розширення вкрай важливим є співробітництво з 

країнами перебування мігрантів. Така співпраця є не лише запорукою 

успішнішого захисту працівників за кордоном, а й розширення каналів 

легального працевлаштування в зарубіжних державах та запобігання 

нелегальній міграції. 

Зокрема, держави-постачальники мігрантів намагаються врегулювати 

становище своїх громадян за кордоном шляхом укладення домовленостей з 

країнами їхнього перебування. Модель такої угоди була розроблена МОП і 

містить низку основних елементів: визначення державного органу, 
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відповідального за реалізацію угоди; визначення порядку обміну та змісту 

інформації, якою обмінюються держави-партнери; вимоги до відбору 

кандидатів; порядок в’їзду працівників-мігрантів та необхідні для цього 

документи; мінімальні вимоги до контракту; гарантії умов праці іноземних 

працівників не гірші, ніж у національних працівників; порядок розгляду скарг 

та спорів [1]; умови соціального забезпечення тощо. 
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 ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ДЕРЖАВОЮ 

 

В умовах глобалізаційних процесів суспільство перейшло до нової, 

інформаційної, епохи. Для цього періоду розвитку суспільства значення ролі 

інформації в усіх сферах людської діяльності – політиці, науці, культурі, 

економіці тощо значно зростає. Адже це зумовлено потребою суспільства у 

безперервному інформуванні. Окрім того, формування інформаційного 

суспільства тісно пов’язане із впровадженням інноваційних технологій, які 

скоротили час донесення інформації до аудиторії та дозволили бути широко 

обізнаними  з подіями, що відбуваються в житті суспільства. У таких процесах 

зацікавлена держава. 

Процес розвитку інформаційного суспільства, інформатизація усіх його 

сфер наразі є досить актуальною проблемою. Саме тому, дослідження проблем 

формування закономірностей розвитку інформаційних ресурсів та їх подальше 

втілення у життя суттєво полегшить усі сфери людської діяльності [1]. Адже 

інформаційне суспільство формується як інтегроване середовище, процес 

становлення якого диктується технологічним, економічнім і соціальним 

розвитком країни, розумінням нових можливостей, що відкривають сучасні 

інформаційні технології для бізнесу, населення, економіки та керування. 
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Поєднання теоретичних, практичних та аналітичних напрацювань 

науковців сприяло визначенню доктрини інформаційного суспільства, в 

основу якої покладено теоретико-прикладну модель соціуму. Системне 

запровадження елементів цієї моделі у більшості розвинених країн світу 

розпочалося ще наприкінці XX століття. У розрізі практичної площини 

використання моделі ключовими напрямами є: [2] 

* підвищення національної конкурентоспроможності за рахунок 

розвитку високотехнологічних секторів економіки; підвищення добробуту 

громадян за рахунок економічного зростання та всеосяжного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

* сприяння становленню відкритого демократичного суспільства. 

 Цікавою є думка науковця М. Згуровського. Він зазначає, що 

суспільство вважається інформаційним тоді, якщо: [3]  

1. Будь-хто, будь-де й у будь-який час може одержати за відповідну 

плату чи безкоштовно на основі автоматизованого доступу і систем зв’язку 

будь-яку інформацію і знання, необхідні для їхньої життєдіяльності та 

вирішення особистих і соціально значущих завдань. 

2. У суспільстві виробляється, функціонує і доступна будь-якому 

індивіду, групі чи організації сучасна інформаційна технологія. 

3. Існують розвинені інфраструктури, що забезпечують створення 

національних інформаційних ресурсів у обсязі, необхідному для 

підтримки науково-технологічного і соціально-історичного прогресу. 

4. Відбувається процес прискореної автоматизації і роботизації всіх сфер 

і галузей виробництва та керування. 

5. Здійснюються радикальні зміни соціальних структур, наслідком яких 

є розширення сфери інформаційної діяльності та послуг. 

За дослідженнями науковця сьогодні приблизно лише 11% населення 

світу мають змогу користуватись Інтернетом, із них 90% живуть у промислово 

розвинутих країнах Європи (30%) і Північної Америки (30%), а також в 

Азіатсько-тихоокеанському регіоні (30%). Виходить, що поняття «світове 

павутиння», «світова мережа» дещо перебільшене, оскільки на частку 82% 

населення світу припадає лише 10% підключень [3]. Такі показники є 

свідченням того, що в багатьох, навіть розвинених країнах світу, не найкращі 

можливості для розвитку людського потенціалу в цьому напрямку, а саме він 

є головним ресурсом сучасного розвитку суспільства. 

Великою проблемою на шляху становлення і розвитку інформаційного 

суспільства стає «цифровий» і «ціновий» розрив. Для прикладу варто 

визначити деякі країни, де ця проблема є надто явною. Так, у Бангладеш річна 

вартість підключення до Інтернету дорівнює вартості забезпечення 

продовольством цілої сім’ї протягом року; на Філіппінах ця послуга є 

предметом розкоші і недосяжна навіть для середнього класу; у Греції – 

наявність Інтернет-мережі є лише мінімальною; вона відсутня у транспорті, 

кав'ярнях, ресторанах і вулицях. 

Для вирішення проблеми такого масштабу, суперечностей 

інформаційного процесу (простору), як виявляється, недостатньо його 
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вдосконалення лише технологічними способами – це більш глобальна потреба, 

яка вимагає введення економічної складової. Не менш важливу роль у цьому 

аспекті відіграють знання, що є важливим фактором суспільного розвитку. 

Економіка розвинутих країн прогресує, базуючись на глобальній базі знань, 

яка постійно розширюється .  

За дослідженнями, які проводив Всесвітній банк, то у більшості країн 

Організації економічного співробітництва і розвитку протягом останніх 

п’ятнадцяти років відбулося зростання додаткової вартості в галузях, які 

базуються на знаннях, що в середньому склало 3%, стабільно перевищуючи 

темпи загального економічного зростання, які не піднімалися вище 2,3%. 

Частка цих галузей у сукупній додатковій вартості в Німеччині збільшилась із 

51% до 60%, у Великобританії – з 45% до 51%, у Фінляндії – з 34% до 42% [4]. 

Роль і значення інформаційної індустрії у світовій економіці стають усе 

значнішими. Західноєвропейський ринок інформаційних і комунікаційних 

технологій зростає швидше, аніж економіка в цілому. Стрімко зростає сегмент 

інформаційної індустрії в економіці США, країнах Північної Європи, 

Південній Кореї, Китаї, Японії. У зазначених країнах варто виділити три галузі 

інформаційної індустрії: виробництво інформаційного й комунікаційного 

устаткування, зв’язок і виробництво змісту інформації [5]. 

Україна, на жаль, ще не сповна використовує потенційні переваги, які 

пропонуються «інформаційним суспільством» та суспільством знань. Загалом, 

85% світових «сукупних інвестицій» в науку здійснюють країни-члени 

Організації економічного співробітництва і розвитку; 11% – Індія, Китай і нові 

розвинуті країни Східної Азії, і тільки 4% – інші країни світу і Україна в тому 

числі [6]. 

Світ перетворюється в єдиний віртуальний простір всесвітнього 

масштабу із дистанційним доступом - формується нова глобальна 

інформаційна культура, в якій не має бар'єрів між виробниками знань та їх 

отримувачами, для яких відкривається багато нових можливостей для 

розвитку, самовираження, творчості. Зростає роль інновацій, динаміка 

пізнання стає визначальною для динаміки розвитку інших сфер як суспільства, 

так і його окремих інститутів і структур. Практично всі організації більше 

уваги приділяють уваги «навчаючому виміру» [6]. 

Варто зазначити, що сама структура поняття «розвиток» також 

змінилася, - у ній збільшилася роль знань і навчальних складників. Таким 

чином, широке впровадження інновацій потребує співробітництва держави, 

технічних і економічних наук, виробництва і суспільної спільноти, роль якої 

постійно зростає. Роль інформації постійно збільшується, істотно змінює 

соціокультурний простір. Важлива роль у роль у цьому процесі відводиться 

державі, яка має відігравати важливу роль у забезпеченні переходу до 

інформаційного суспільства за рахунок координації діяльності різних 

учасників цього процесу, розвитку інститутів демократії, забезпечення 

правовими заходами прав громадян в умовах інформаційного суспільства і 

формування відкритого інформаційного суспільства. 

 Інформатизація суспільства зумовила появу багатьох програм 
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становлення суспільства знань не лише у масштабах окремої держави, а й на 

глобальному рівні. Основні принципи програм, на думку В. Ліпкан, це [7]: 

– сприяння динамічній конкуренції в області розвитку телекомунікацій; 

– заохочення приватних капіталовкладень у розвиток інформаційної 

інфраструктури; 

– участь у розробленні гнучкого, здатного до адаптації законодавства у 

сфері інформатизації; 

– забезпечення відкритого доступу до інформаційних мереж; 

– сприяння наданню громадянам ефективних і доступних 

інформаційних послуг; 

– участь в обговоренні міжнародних проблем побудови глобального 

інформаційного суспільства. 

Сучасна держава виступає провідником інноваційних змін, які 

відбуваються, в інтересах суспільства й людини. Саме держава веде боротьбу 

з монополізмом і здійснює контроль за концентрацією власності в ЗМІ й 

телекомунікаційному бізнесі; юридично та технологічно забезпечує права на 

доступ до інформації та інформаційних ресурсів для громадян, а також 

охорону персональних даних; гарантує свободу слова незалежно від 

середовища поширення інформації; здійснює заходи щодо розвитку 

багатонаціональної культури, протистоїть інформаційно-культурній експансії 

інших країн, проводить інформаційну політику; здійснює цілеспрямоване 

використання інформаційних і телекомунікаційних технологій для 

розширення діалогу влади та громадян [5]. 

Але, як відомо, більшість держав світу, ведуть власну інформаційну 

політику, але обсяги їхньої діяльності в цій сфері залежать від поставлених 

завдань і рівня зацікавленості конкретної країни в інтеграції до глобальної 

системи комунікації, від історичних чинників, політичного й економічного 

розвитку, фінансових і матеріальних ресурсів. 

Власне, кожна країна в своїй інформаційній політиці послуговується 

принципами, які вона реалізує по-різному. План інформатизації країни буде 

успішним настільки, наскільки точно він буде реалізуватися на галузях, яким 

держава надає максимальну перевагу. 
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ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ В 

ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ (на прикладі Міністерства молоді та 

спорту України) 

 

Аналіз понятійно-категорійного апарату щодо визначень електронного 

документообігу, принципів прозорості та відкритості показав, що  існуючі 

розбіжності вітчизняних та європейських наукових традицій  в значній мірі 

обумовлені ізольованим характером досліджень в Україні  у попередній 

період. Такий стан речей породжує певне непорозуміння та ускладнює 

взаємодію вітчизняних дослідників  із закордонними колегами. Тим не менш, 

існуюча вітчизняна термінологія вже міцно закріплена в низці нормативно-

правових актів,  тому в умовах європейської інтеграції нашої країни необхідно 

буде обрати один із двох варіантів подальших змін: повна ревізія  

вищезгаданих термінів  чи поступове впровадження в науковий обіг (а згодом 

і в нормативно-правову базу) визначень термінів, якими користуються західні 

науковці.  

Аналіз досвіду трьох європейських країн (Данії, Естонії та Фінляндії) у 

процесі дослідження показав, що створення високоякісних доказів діяльності 

органу виконавчої влади за допомогою систем електронного документообігу 

передбачає наявність певної відповідності між взаємопов’язаними законами, 

стандартами, чітко визначеними схемами метаданих та технологічними 

системами. Вищевказані країни застосовують інструкції та обов’язкові 

регламенти як засоби досягнення отримання високоякісної інформації та 

забезпечення спільного використання даних у процесі обміну між 

інформаційними системами різних відомств. Тому кожна країна спочатку 

вирішує наступне питання: розробити власний національний стандарт щодо 

вимог, які встановлюються до  систем електронного документообігу в 

державному секторі чи використовувати вже існуючий стандарт, розроблений 

на замовлення Єврокомісії. Попри певні відмінності у деталях опису окремих 

вимог до систем електронного документообігу, спільною рисою всіх 

http://global-national.in.ua/archive/17-2017/6.pdf


176 

 

стандартів є  використання схем метаданих, без яких неможлива повноцінна 

взаємодія між різними учасниками електронного урядування. 

     Органи виконавчої влади  створюють значні обсяги інформації,  які 

обробляються відповідним чином для подальшого використання, а громадяни 

- отримують до неї доступ. І хоча громадяни вже давно є споживачами 

державної інформації, рідше вони її активно створюють. Процеси залучення 

громадян, особливо тих, які широко використовують інструменти 

громадянської участі, здатні докорінно змінити існуючі умови прийняття 

управлінських рішень. 

 Завдяки процесам залучення громадськості з’являється можливість 

створювати інформацію, яку уряди можуть отримувати, аналізувати, зберігати 

та керувати нею протягом тривалого часу. Активне залучення громадян 

допоможе створити нові форми та джерела даних, які стосуються значно 

ширшого спектру державних послуг і функцій, ніж досі існуючі, а отриману 

громадянами інформацію з  відкритих урядових даних, можна буде збирати та 

аналізувати в значно більшому масштабі.  

Органи виконавчої влади, які використовують інформацію від громадян 

у процесі  прийняття рішень, повинні бути в змозі продемонструвати 

достовірність і прозорість процесів прийняття цих рішень. Сучасні системи 

електронного документообігу в змозі забезпечити роботу з такими процесами 

в рамках технологій кейс-менеджменту. Встановлення реалістичних критеріїв 

вдосконалення електронного  документообігу органів виконавчої влади, так 

само як прозорого контролю цих критеріїв, є важливим чинником кінцевого 

успіху та побудови  демократичної основи в державному секторі. 

На нашу думку, для моделювання комплексного критерію відповідності 

електронного документообігу органів виконавчої влади вимогам забезпечення 

відкритості та прозорості можна використати сукупність часткових критерієв. 

Для визначення складу часткових критерієв використовуєм напрацювання 

Баністера, який запропонував окремо аналізувати дані, процеси та рішення в 

контексті забезпечення прозорості та відкритості[1]. 

Тоді запишемо комплексний критерій відповідності електронного 

документообігу органів виконавчої влади вимогам прозорості у наступному 

вигляді: 

 Кр. компл.= F{Вимоги до прозорості даних, Вимоги до прозорості 

типових процесів обробки, Вимоги до прозорості ухвалення рішень}, де F – 

оператор оцінки відповідності. 

Конкретизуємо перелік вимог для часткових критеріїв. 

Вимоги до прозорості даних: 

- повне та вичерпне інформування про перелік наборів даних, які 

підлягають оприлюдненню; 

- регулярність публікацій даних, які підлягають оприлюдненню; 

- інформування про наявність доступних форматів даних, у тому 

числі придатних до машинного аналізу; 

- відображення вказаних вимог в інструкціях та інших нормативно-

правових актах. 



177 

 

 

Вимоги до прозорості типових процесів обробки: 

- загальне інформування про процес та перебіг його етапів; 

- інформування про наявність каналів отримання інформації про 

процес; 

- оперативність надання релевантної інформації на звернення / 

запити; 

- відображення вказаних вимог в інструкціях та інших нормативно-

правових актах; 

Вимоги до прозорості ухвалення рішень: 

- загальне інформування про процес та  перебіг етапів процесу 

підготовки та прийняття державно-управлінських рішень; 

- надання детальних та вичерпних даних обґрунтування прийняття 

рішення; 

- інформування щодо заходів залучення громадськості до процесу 

підготовки та прийняття державно-управлінських рішень/ політики; 

- інформування про консультації та обговорення альтернатив 

рішення; 

- інформування про вплив та результати участі громадськості в 

процесі формування та/чи реалізації політики( консультації та ін.); 

- відображення вказаних вимог в інструкціях та інших нормативно-

правових актах. 

У багатьох практичних ситуаціях можна застосувати два або три з них;  

прозорість процесів обробки зазвичай, хоча і не обов’язково, вимагає  

прозорості даних, а прозорість ухвалення рішень вимагатиме, знову ж таки не  

обов’язково, прозорості як процесу, так і даних [1, p.9]. 

В залежності від відсотку виконання вимог того чи іншого часткового 

критерію для оцінки пропонуємо використовувати якісну шкалу, яка містить 

такі значення: «відповідає», «частково відповідає», «не відповідає».  Цю 

шкалу можна використати і для комплескного критерію. 

        З метою вдосконалення механізмів забезпечення принципів 

відкритості та прозорості електронного документообігу в органах виконавчої  

влади з урахуванням кращого європейського досвіду пропонується надати 

наступні практичні рекомендації, а саме: 

Кабінету Міністрів України:  

         Терміново прийняти постанову про впровадження в Україні 

найбільш поширеного в ЄС Стандарту вимог до систем електронного 

документообігу  MoReq 2(Model Requirements for the Management of Electronic 

Records), який фокусується на функціональних вимогах до управління 

електронними документами за допомогою автоматизованих систем 

електронного документообігу та дозволяє досягти справжньої 

інтероперабельності в процесі взаємодії між різними відомствами, як 

всередині України, так і з європейськими інституціями.  

Міністерству молоді та спорту: 

          1. На офіційному сайті Міністерства створити можливість роботи 
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зі зверненнями громадян через особистий кабінет  з обов’язковою 

ідентифікацією особи ( наприклад, засобами електронно- цифрового підпису). 

У особистому кабінеті надати  можливість ознайомлення з поточним  статусом 

обробки звернень громадянина в системі електронного документообігу, а 

також надати можливість перевірки, наскільки правомірно використовуються 

відомством його персональні дані. 

Додавання нової функціональної можливості буде сприяти більш 

прозорому процесу розгляду звернень громадян, а  також покращить зворотній  

зв’язок із заявником. 

2.  У системі електронного документообігу Міністерства розробити 

підтримку процесів  участі громадськості під час підготовки та прийняття 

нормативно-правових актів, із можливістю деталізації  інформації та кола 

учасників на кожному етапі вироблення рішення, а саме: інформування, 

залучення, консультування, обговорення альтернатив, представлення 

кінцевого варіанту рішення. 

3. Додати на портал «Відкриті дані» набір даних, який містить детальну 

інформацію щодо участі громадськості в процесі підготовки та прийняття 

нормативно-правових актів. 

4. Внести запропоновані зміни в Інструкцію з діловодства за 

зверненнями громадян  Міністерства та провести  комунікативні ( 

роз’яснювальні) заходи щодо наявності нового каналу подачі звернень 

громадян. 

 

Список використаних джерел: 

1. Bannister F, Connolly R: The trouble with transparency: a critical 

review of openness in e-government. Policy Internet. 2011; 3(1), pp. 158–187. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

 

Наукове видання 

 

 

 

 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

 

 

 

  

 

 

 

 

Тези доповідей 

І Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених  (м. Київ, 22.12.2022 р.) 

  

 

 

 

Матеріали подані в авторській редакції. 

 

 

 

 

 

  
 


