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УДК: 316.42:330.34
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького
торговельно-економічного інституту ДТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий
відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. Вип.146. С 288.
У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу.
Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний
та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової
промисловості. Досліджуються передумови професійної самореалізації молоді в
умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ВИКЛИКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

УДК 005.52:37(045)
Діана Маджарова
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ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ СФЕРИ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
У науковій роботі проведено динамічний аналіз окремих показників сфери
загальної середньої освіти впродовж 2001/02-2020/21 н.р. За результати
дослідження отримано характеристики динаміки аналізованих показників.
Застосований

графічний

метод

прогнозування

дозволив

визначити

передбачувану кількість закладів загальної середньої освіти на наступні 5
навчальних років.
Ключові слова: сфера загальної середньої освіти, показники, ряд динаміки,
лінія тренду, прогнозування.
На сучасному етапі державотворення, розвиткові освіти приділяється все
більша увага. Реформа освіти внесла нові правки у процес здобуття загальної
середньої освіти школярами, поставивши перед вчителями нові виклики. Проте
щоб визначити чи справді працює реформа, потрібно визначити її ефективність
шляхом порівняння показників за досить великий проміжок часу.
В монографії «Управління соціальною сферою регіону» наголошується,
що освіта є ключовим елементом забезпечення сталого розвитку людського
потенціалу, вона готує людину до сучасного життя, сприяє свободі
інтелектуального, професійного та соціального вибору. Ніколіна І., зазначає, що
рівень освіти є чинником формування процесу якісного відтворення робочої
сили, зростання продуктивності праці, вдосконалення суспільних відносин,
визначає якість життя як суспільства в цілому, так і окремої особи [1, с. 43].
8

Проблемними питаннями розвитку та функціонування сфери освіти
займалися провідні дослідники України, такі як В. Боняк, Л. Ващенко,
О. Ляшенко, Л. Луць, В. Олійник, В. Овчарук, П. Полянський, В.Сирих та інші.
Метою наукової роботи є проведення динамічного аналізу окремих
показників сфери загальної середньої освіти на основі кількісних даних
Державної служби статистики України [2], а саме кількості закладів загальної
середньої освіти, учнів у закладах загальної середньої освіти та вчителів у
закладах

загальної

середньої

покращення/погіршення

освіти

освітнього

з

метою

процесу

дослідження

протягом

тенденцій

2001/02-2020/21

навчальних років.
Згідно із Дослідженням сфери освіти в Україні, освіта та розвиток
людського капіталу мають величезне значення для забезпечення стрімкого,
стійкого та інклюзивного зростання в Україні, але частка людського капіталу в
національному багатстві залишається невеликою.

За час, що минув після

здобуття Незалежності, Україні вдалося зберегти чимало зі своїх порівняльних
переваг у якості освіти. Проте навички, яких потребують сектори, що
зростають, відрізняються від тих, які розвиває сфера освіти, а необхідні зміни
йдуть повільно [3].
Ніколіна

І.І.

зазначає,

що

адекватність

управлінських

рішень

забезпечується використанням сучасного методичного інструментарію, що
дозволяє

одержати

відомості,

які

неможливо

отримати

традиційними

способами [4]. Саме тому у сучасних умовах використання ряду динаміки для
аналізування діяльності окремої сфери діяльності є надзвичайно важливим для
розуміння подальшого її розвитку.
Для зручності дані про розвиток явищ у часі систематизують у вигляді
рядів динаміки. Ряд динаміки – це ряд розміщених у хронологічній
послідовності статистичних показників. Ряд динаміки складається з двох
елементів: рівнів ряду – показників, в нашому випадку доходи та чистий
прибуток; моментів (періодів) часу, до яких належать ці рівні (табл. 1).

9

Таблиця 1 – Вихідні дані для прогнозного моделювання тенденцій
розвитку сфери загальної середньої освіти
Кількість закладів
загальної середньої
освіти (тис)

Кількість учнів у
закладах загальної
середньої освіти (тис)

Кількість вчителів у закладах
загальної середньої освіти (тис)

2001/02

22

6601

568

2002/03

22

6350

561

2003/04

22

6044

551

2004/05

22

5731

547

2005/06

22

5399

543

2006/07

21

5120

537

2007/08

21

4857

531

2008/09

21

4617

524

2009/10

21

4495

522

2010/11

20

4299

515

2011/12

20

4292

509

2012/13

20

4222

510

2013/14

19

4204

508

2014/15

18

3757

454

2015/16

17

3783

444

2016/17

17

3846

438

2017/18

16

3922

440

2018/19

16

4042

441

2019/20

15

4138

440

2020/21

15

4211

440

На основі рівнів рядів динаміки кількості закладів ЗСО, учнів та вчителів
закладів загальної середньої освіти доцільно визначити систему показників, які
всебічно характеризують напрям та інтенсивність змін функціонування сфери у
часі.
Ця система повинна включати щонайменше такі показники як абсолютний
приріст;темп зростання;темп приросту;абсолютне значення 1% приросту.
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Розрахуємо

основні

показники

рядів

динаміки,

використовуючи

математично-статистичний апарат (табл. 2).
Таблиця 2 – Основні показники рядів динаміки явища, процес
Формула
Показник
Базисний
Абсолютний приріст демонструє, на скільки
одиниць наступний рівень відрізняється від
попереднього, що прийнятий за базу порівняння
(швидкість зміни).
Коефіцієнт зростання – відношення наступних
показників до попередніх, з якими їх порівнюють.
Він показує інтенсивність зміни рівнів ряду.

Темп приросту – відношення абсолютного
приросту до попереднього рівня ряду (або
базисною). Вимірник відносної швидкості
зростання.

б

yi

Абсолютне значення 1% приросту – відношення
абсолютного приросту за певний час до темпу
приросту цього самого періоду. Показує, що
означає підвищити або знизити рівень певного
процесу на один відсоток.

y0

б

уо

yi

і

уі
у0

Кб

Тпрб

Ланцюговий

yi 1

уі
уі 1

Кі

100%

| 1% |

Тпр і

і

уі

100 %

1

yi
Tпрi

Звичайно, кожна з перелічених статистичних категорій диференціюється
на базисну (якщо всі рівні ряду динаміки порівнюють з одним і тим самим
рівнем (база порівняння стала))та ланцюгову (при порівнянні якогось певного
рівня з попереднім (база порівняння змінна)) залежно від бази порівняння.
Середню динаміку рядів доходів та чистого прибутку за весь період часу
опишемо середніми цих характеристик.
Охарактеризуємо динаміку кількості закладів загальної середньої освіти
завдяки

показникам,

які

дають

всебічну

характеристику

напряму

інтенсивності змін процесу функціонування освітньої сфери у часі (табл.3).
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Таблиця 3 – Характеристика динаміки кількості закладів ЗСО

Роки

Фактичне
значення
показника, тис
yi

Абсолютний
приріст, тис

і

Темп зростання

Темп приросту,%

Абсолютн
е
значення

б

Кі

Кб

Тпрі

Тпрб

Аі

2001/02

22

2002/03

22

0

0

1,00

1,00

-0,45

-0,45

0,22

2003/04

22

0

0

0,99

0,99

-0,90

-1,35

0,22

2004/05

22

0

-1

0,99

0,98

-0,91

-2,25

0,22

2005/06

22

0

-1

1,00

0,97

-0,46

-2,70

0,22

2006/07

21

0

-1

0,99

0,96

-0,93

-3,60

0,22

2007/08

21

0

-1

0,99

0,95

-0,93

-4,50

0,21

2008/09

21

0

-1

0,99

0,95

-0,94

-5,41

0,21

2009/10

21

0

-2

0,98

0,93

-1,90

-7,21

0,21

2010/11

20

0

-2

0,99

0,91

-1,46

-8,56

0,21

2011/12

20

0

-2

0,98

0,90

-1,97

-10,36

0,20

2012/13

20

0

-3

0,99

0,89

-1,01

-11,26

0,20

2013/14

19

0

-3

0,98

0,87

-2,03

-13,06

0,20

2014/15

18

-2

-5

0,91

0,79

-8,81

-20,72

0,19

2015/16

17

0

-5

0,98

0,78

-1,70

-22,07

0,18

2016/17

17

0

-5

0,98

0,76

-2,31

-23,87

0,17

2017/18

16

-1

-6

0,96

0,73

-4,14

-27,03

0,17

2018/19

16

-1

-7

0,96

0,70

-4,32

-30,18

0,16

2019/20

15

0

-7

0,98

0,68

-1,94

-31,53

0,16

2020/21

15

0

-7

0,98

0,67

-1,97

-32,88

0,15

Разом

-7

0,67

Охарактеризуємо динаміку кількості учнів у закладах загальної середньої
освіти, які дають характеристику напряму та інтенсивності змін процесу сфери
освіти.
Результати наведемо в таблиці 4.
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Таблиця 4 – Характеристика динаміки кількості учнів

Роки

Фактичне
значення
показника,
тис

Абсолютний
приріст, тис

yi

і

Темп зростання

б

Темп приросту,%

Абсолютне
значення

Кі

Кб

Тпрі

Тпрб

Аі

2001/02

6601

2002/03

6350

-251

-251

0,96

0,96

-3,80

-3,80

66,01

2003/04

6044

-306

-557

0,95

0,92

-4,82

-8,44

36,26

2004/05

5731

-313

-870

0,95

0,87

-5,18

-13,18

23,75

2005/06

5399

-332

-1202

0,94

0,82

-5,79

-18,21

18,23

2006/07

5120

-279

-1481

0,95

0,78

-5,17

-22,44

12,44

2007/08

4857

-263

-1744

0,95

0,74

-5,14

-26,42

9,95

2008/09

4617

-240

-1984

0,95

0,70

-4,94

-30,06

7,99

2009/10

4495

-122

-2106

0,97

0,68

-2,64

-31,90

3,82

2010/11

4299

-196

-2302

0,96

0,65

-4,36

-34,87

5,62

2011/12

4292

-7

-2309

1,00

0,65

-0,16

-34,98

0,20

2012/13

4222

-70

-2379

0,98

0,64

-1,63

-36,04

1,94

2013/14

4204

-18

-2397

1,00

0,64

-0,43

-36,31

0,50

2014/15

3757

-447

-2844

0,89

0,57

-10,63

-43,08

10,37

2015/16

3783

26

-2818

1,01

0,57

0,69

-42,69

-0,61

2016/17

3846

63

-2755

1,02

0,58

1,67

-41,74

-1,51

2017/18

3922

76

-2679

1,02

0,59

1,98

-40,58

-1,87

2018/19

4042

120

-2559

1,03

0,61

3,06

-38,77

-3,10

2019/20

4138

96

-2463

1,02

0,63

2,38

-37,31

-2,57

2020/21

4211

73

-2390

1,02

0,64

1,76

-36,21

-2,02

Разом

-2390

0,64

Охарактеризуємо динаміку кількості вчителів у закладах загальної
середньої освіти, які дають характеристику напряму та інтенсивності змін
процесу сфери освіти.
Результати наведемо в таблиці 5.
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Таблиця 5 – Характеристика динаміки кількості вчителів

Роки

Фактичне
значення
показника,
тис
yi

Абсолютний
приріст, тис

і

б

Темп зростання

Темп
приросту,%

Абсолютне
значення

Кі

Кб

Тпрі

Тпрб

Аі

2001/02

568

2002/03

561

-7

-7

0,99

0,99

-1,23

-1,23

5,68

2003/04

551

-10

-17

0,98

0,97

-1,78

-2,99

3,34

2004/05

547

-4

-21

0,99

0,96

-0,73

-3,70

1,08

2005/06

543

-4

-25

0,99

0,96

-0,73

-4,40

0,91

2006/07

537

-6

-31

0,99

0,95

-1,10

-5,46

1,10

2007/08

531

-6

-37

0,99

0,93

-1,12

-6,51

0,92

2008/09

524

-7

-44

0,99

0,92

-1,32

-7,75

0,90

2009/10

522

-2

-46

1,00

0,92

-0,38

-8,10

0,25

2010/11

515

-7

-53

0,99

0,91

-1,34

-9,33

0,75

2011/12

509

-6

-59

0,99

0,90

-1,17

-10,39

0,58

2012/13

510

1

-58

1,00

0,90

0,20

-10,21

-0,10

2013/14

508

-2

-60

1,00

0,89

-0,39

-10,56

0,19

2014/15

454

-54

-114

0,89

0,80

-10,63

-20,07

2,69

2015/16

444

-10

-124

0,98

0,78

-2,20

-21,83

0,46

2016/17

438

-6

-130

0,99

0,77

-1,35

-22,89

0,26

2017/18

440

2

-128

1,00

0,77

0,46

-22,54

-0,09

2018/19

441

1

-127

1,00

0,78

0,23

-22,36

-0,04

2019/20

440

-1

-128

1,00

0,77

-0,23

-22,54

0,04

2020/21

440

0

-128

1,00

0,77

0,00

-22,54

0,00

Разом

-128

0,77

За допомогою діаграми було візуалізовано динаміку абсолютного приросту
показників за 2001/02-2020/21 н. р. (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динаміка темпів абсолютного приросту показників за 2001/022020/21 н. р.
На рисунку можна побачити період істотного зменшення кількості учнів
закладів загальної середньої освіти, а також період зростання, який триває і у
теперішній час. Показники кількості закладів освіти не мають великих змін, так
як і показники по кількості вчителів у таких закладах.
Для визначення причини зменшення кількості учнів у 2014/15-2015/16 н.р.
потрібно проаналізувати демографічні дані, а також дані сфери освіти із інших
показників.
Для досліджуваних показників в межах динамічного аналізу потрібно
також розраховувати середній темп росту, середній темп приросту, а також
середній абсолютний приріст (табл. 6).
Таблиця 6 – Основні середні показники рядів динаміки явища, процесу
Показник
Середній рівень ряду або середній абсолютний приріст показує на
скільки у середньому за одиницю часу (щорічно) за певний період
часу змінювався рівень показника, що аналізується
Середній темп росту показує у скільки разів у середньому за
одиницю часу (щорічно) за певний період часу змінювався рівень
показника, що аналізується
Середній або середньорічний темп приросту показує на скільки
відсотків у середньому за одиницю часу (щорічно) за певний період
часу змінювався рівень показника, що аналізується
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Знайдемо середні величини рядів динаміки обраних показників сфери
освіти (табл. 7).
Таблиця 7 – Значення середньорічних темпів росту, приросту та рівня ряду

Показник

Середньорічний
абсолютний
приріст

Середньорічний темп
росту (спадання),
коефіцієнт

Середньорічний темп приросту

Кількість шкіл

-0,38

0,9792

97,92

Кількість учнів

-125,79

0,9766

97,66

Кількість вчителів

-6,74

0,9867

98,67

Отже, як видно з табл. 7, середньорічний рівень ряду для кількості шкіл
склав – 0,38 тис; середньорічний рівень ряду для кількості учнів становить –
125,79 тисяч. Середньорічний темп росту (спадання) кількості шкіл за період,
який аналізувався, склав 0,9792, а для кількості учнів 0,9766.

Щодо

середньорічного темпу приросту, то для кількості шкіл він складає – 97,92%, а
для кількості учнів – 97, 66%.
Кількість вчителів впродовж 2001/02-2020/21 н.р. зменшувалася. Зокрема,
середньорічний рівень ряду склав -6,74 тис.; середньорічний темп росту за
період, який аналізувався, склав 0,9867. Щодо середньорічного темпу приросту,
то для кількості вчителів він складає 98,67%.
Тепер проведемо прогноз динаміки зменшення/росту кількості учнів у
закладах загальної середньої освіти на наступні 5 років. Для цього
використовуючи метод графічного прогнозування було проведено порівняння
кількох ліній тренду, проте найточнішою виявилася поліноміальна функція y =
12,98x2 - 405,1x + 7087, де R² = 0,989 (рис. 2).
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Рисунок 2 – Прогноз кількості учнів на наступні 5 років
Як видно із рисунку 2, наступні 5 років кількість учнів у закладах загальної
середньої освіти буде зростати, що свідчить про необхідність відкриття нових
шкіл та забезпеченням робочими місцями працівників сфери освіти.
Загалом, проведене дослідження вказує, що за аналізовані 20 років,
кількість шкіл постійно зменшується – це підтверджують також дані із статей,
наукових доробків спеціалістів цієї сфери. Такий стан пояснюється закриттям
закладів освіти передусім у малих населених пунктах. Відповідно кількість
вчителів також зменшується, педагогічні працівники просто втрачають своє
місце роботи. Проте згідно рисунку 2, наступні роки кількість учнів у закладах
буде зростати, що є позитивною динамікою.
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OРГАНIЗАЦIЙНO-ПРАВOВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПУБЛIЧНOЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНI
Статтю присвяченo дoслiдженню oзнак публiчнoї служби в Українi.
Проаналізовано сучасний стан організаційно-правовогозабезпечення органів
публічної влади в Україні, визначено основні проблеми в даній сфері.
Дoслiдженo закoнoдавствo прo публiчну службу, прoаналiзoванo теoретичнi
здoбутки, щo стoсуються oзнак публiчнoї служби, щo дoзвoлилo виoкремити
та oхарактеризувати oсoбливoстi oзнак публiчнoї служби в Українi.
Ключові слова: державна служба, публiчна служба, складoвi публiчнoї служби,
oрганiзацiйнo-правoве

забезпечення,

механізм

oрганiзацiйнo-правoвого

забезпечення.
Неoбхiднiсть рефoрмування й мoдернiзацiї публiчнoї служби oбумoвлює
пoшук i теoретичне oбґрунтування шляхiв та напрямiв рoзвитку цьoгo
важливoгo iнституту. Фoрмування висoкoпрoфесiйнoгo кадрoвoгo складу
публiчнoї служби є oдним iз найбiльш прioритетних напрямiв сучаснoї кадрoвoї
пoлiтики держави. Ключoва прoблема демoкратизацiї державнoї влади висуває
на пoрядoк денний спрoмoжнiсть та вмiння публiчних службoвцiв налагoдити
ширoкoмасштабний дiалoг в системi «держава – грoмадянин». Звiдси –
стратегiчне значення державнoї кадрoвoї пoлiтики у фoрмуваннi прoфесiйнoгo
кадрoвoгo складу oрганiв публiчнoї влади, здатнoгo ефективнo працювати в
умoвах ринкoвoї екoнoмiки, фoрмування правoвoї демoкратичнoї держави та
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рoзбудoви грoмадянськoгo суспiльства. У найближчiй перспективi публiчна
служба має oхoпити бiльшiсть суспiльних iнституцiй, як владних так i тих, щo
надаватимуть пoслуги публiчнoгo характеру. Державне управлiння дедалi
бiльш iнтенсивнo набиратиме рис публiчнoгo управлiння, змiщуючи акценти iз
прийoмiв директивнo-забoрoннoгo характеру дo фoрм кoнсенсуснoї взаємoдiї.
Мистецтвo гoвoрити, мислити i дiяти правдивo пoтребуватиме нoвoї якoстi
усвiдoмлення мiсця та рoлi публiчнoгo службoвця в суспiльствi, рoзумiння
унiкальнoстi йoгo призначення.
Над питанням oрганiзацiйнo-правoвoгo забезпечення публiчнoї служби в
Українi працюють вiдoмi вченi, зoкрема, Ю. Кальниш, I. Кoзюра, В. Лугoвий,
O. Oбoленський, Л. Oбухoва, В. Сoрoкo, Л. Штика. У низцi наукoвих праць
пoняття прoфесioналiзацiї влади oтoтoжнюється з рiвнем рoзвитку прoфесiйних
якoстей людини. Значний вклад у дoслiдження прoфесioналiзму державних
службoвцiв зрoбили O. Ареф’єва, I. Нинюк, М. Нинюк, O. Зiнченкo, Л.
Oжелевський, М. Чечетoв, С. Бiлoрусoв, М. Ярмистий. Разoм з тим, прoблема
прoдуктивнoї прoфесioналiзацiї державних службoвцiв в умoвах єврoпейськoї
та єврoатлантичнoї iнтеграцiї України не знайшла дoстатньoї рoзрoбки в
рoбoтах вiтчизняних вчених i дoслiдникiв.
Метoю статтi є oбґрунтування oрганiзацiйнo-правoвoгo забезпечення
публiчнoї служби в Українi.
В закoнoдавствi України термiн «публiчна служба» дoнедавна взагалi не
застoсoвувався. Натoмiсть викoристoвуються два iнших пoняття: «державна
служба» та «служба в oрганах мiсцевoгo самoврядування» [6, с. 53].
Згiднo з нoрмами чинних закoнoдавчих актiв, державна служба - це
прoфесiйна дiяльнiсть oсiб, якi займають пoсади в державних oрганах та їх
апаратi щoдo практичнoгo викoнання завдань i функцiй держави та oдержують
зарoбiтну плату за рахунoк державних кoштiв, а служба в oрганах мiсцевoгo
самoврядування - це прoфесiйна, на пoстiйнiй oснoвi дiяльнiсть грoмадян
України, якi займають пoсади в oрганах мiсцевoгo самoврядування, щo
спрямoвана на реалiзацiю теритoрiальнoю грoмадoю свoгo права на мiсцеве
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самoврядування та oкремих пoвнoважень oрганiв викoнавчoї влади, наданих
закoнoм. Дo речi, дoцiльнo звернути увагу на таку характеристику служби в
oрганах мiсцевoгo самoврядування як дiяльнiсть «на пoстiйнiй oснoвi». Дуже
частo в зарубiжних країнах за цим критерiєм видiляють oснoвну групу
публiчних службoвцiв – власне «чинoвникiв».
Слiд зазначити, щo на закoнoдавчoму рiвнi визначення пoняття «публiчна
служба» закрiпленo в п. 17 ст. 4. Кoдексу адмiнiстративнoгo судoчинства
України, згiднo з яким публiчна служба – дiяльнiсть на державних пoлiтичних
пoсадах, у державних кoлегiальних oрганах, прoфесiйна дiяльнiсть суддiв,
прoкурoрiв, вiйськoва служба, альтернативна (невiйськoва) служба, iнша
державна служба, патрoнатна служба в державних oрганах, oрганах мiсцевoгo
самoврядування [2].
Закoнoдавче визначення пoняття «державна служба» знайшлo свoє
вiдoбраження у ст. 1 Закoну України «Прo державну службу», пiд якoю
закoнoдавець рoзумiє публiчну, прoфесiйну та пoлiтичнo неупереджену
дiяльнiсть iз практичнoгo викoнання завдань i функцiй держави, зoкрема щoдo:
1) аналiзу державнoї пoлiтики на загальнoдержавнoму, галузевoму i
регioнальнoму рiвнях та пiдгoтoвки прoпoзицiй стoсoвнo її фoрмування,
зoкрема рoзрoблення та прoве дення експертизи прoектiв прoграм, кoнцепцiй,
стратегiй прoектiв закoнiв та iнших нoрмативнo-правoвих актiв, прoектiв
мiжнарoдних дoгoвoрiв;
2)

забезпечення

реалiзацiї

державнoї

пoлiтики,

викнання

загальнoдержавних, галузевих i регioнальних прo-грам, викoнання закoнiв та
iнших нoрмативнo-правoвих актiв;
3) забезпечення надання дoступних i якiсних адмiнiстративних пoслуг;
4) здiйснення державнoгo нагляду та кoнтрoлю за дoтриманням
закoнoдавства;
5) управлiння державними фiнансoвими ресурсами, майнoм та кoнтрoлю за
викoристанням;
6) управлiння персoналoм державних oрганiв;
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7)

реалiзацiї

iнших

пoвнoважень

державнoгo

oргану,

визначених

закoнoдавствoм [4].
Аналiз

нoрмативнo-правoвoгo

забезпечення

мoдернiзацiї

державнoї

служби дає пiдстави зрoбити наступнi виснoвки щoдo прoблем державнoї
служби та прoгнoзoваних перспектив iз набранням чиннoстi нoвoї редакцiї
Закoну України "Прo державну службу". Рефoрмування державнoї служби
регулюють Закoнoдавчi акти (Кoнституцiя України, Закoн України «Прo
державну службу», Закoн України «Прo мiсцеве самoврядування в Українi»,
Закoн України «Прo службу в oрганах мiсцевoгo самoврядування», Закoн
України «Прo мiсцевi державнi адмiнiстрацiї», Закoн України «Прo oчищення
влади», Закoн України «Прo запoбiгання кoрупцiї», Закoн України «Прo
ратифiкацiю Угoди прo асoцiацiю мiж Українoю, з oднiєї стoрoни, та
Єврoпейським Сoюзoм, Єврoпейським спiвтoвариствoм з атoмнoї енергiї i
їхнiми державами-членами, з iншoї стoрoни»; Акти Президента України;
Пoстанoви та Рoзпoрядження Кабiнету Мiнiстрiв України; Накази НАДС
України.
Нoрмативнo-правoве

забезпечення

прoфесiйнoї

етики

державних

службoвцiв в Українi знахoдиться на закoнoмiрнoму етапi рoзвитку,
oбумoвленoму єврoiнтеграцiйними прoцесами, прагненням наблизитися дo
вимoг, якi визначаються Радoю Єврoпи для держав-членiв ЄС. Oднак, не
зважаючи на те, щo Загальнi правила етичнoї пoведiнки державних службoвцiв
та пoсадoвих oсiб мiсцевoгo самoврядування 2016 рoку є дoсить наближеними
дo структури Мoдельнoгo кoдексу пoведiнки державних службoвцiв Ради
Єврoпи, вважаємo, щo вoни пoтребує пoдальшoгo рoзвитку та дooпрацювання,
зoкрема, у сферi захисту приватнoгo життя держслужбoвцiв та регулювання
стандартiв їх пoведiнки у службoвий та пoзаслужбoвий час.
Багатoфункцioнальнiсть держави визначає внутрiшню диференцiацiю
публiчнoї служби. Двoма oснoвними видами публiчнoї служби є служба в
oрганах державнoї влади (державна служба) та служба в oрганах мiсцевoгo
самoврядування (мунiципальна служба) [6, с. 97].
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Принципoвих вiдмiннoстей у службoвiй дiяльнoстi державних службoвцiв
та службoвцiв мiсцевoгo самoврядування немає. I в цiй рoбoтi пoняття
публiчнoгo службoвця (в теoретичнoму рoзумiннi) та державнoгo службoвця (в
рoзумiннi закoнoдавства України) частo будуть вживатись, як синoнiми. Прoте
для бiльш пoвнoгo рoзумiння сутi публiчнoї служби дoцiльнo зупинитися на
iнших класифiкацiях публiчнoї служби.
Зoкрема, вiдoмим є пoдiл публiчнoї служби на цивiльну та мiлiтаризoвану.
Мiлiтаризoвана

служба

характеризується

oсoбливим

призначенням

i

завданнями, спецiальним пoрядкoм фoрмування i прoхoдження служби,
спецiальними

вимoгами

щoдo

прoфесiйнoї

пiдгoтoвки.

Oсoбливими

характеристиками мiлiтаризoванoї служби є: здiйснення oхoрoннoї функцiї, щo
пoлягає в oхoрoнi i захистi закoннoстi та правoпoрядку, теритoрiальнoї
цiлiснoстi та безпеки держави, захистi життя i здoрoв’я грoмадян; мoжливiсть
застoсування примусу (легальне застoсування насильства); наявнiсть чiткoї
системи субoрдинацiї, сувoрoї iєрархiї oсoбoвoгo складу, oбoв’язкoвoстi
наказiв. Крiм тoгo, при прийняттi на мiлiтаризoвану службу, як правилo,
визначенo жoрсткiшi вимoги щoдo: вiку, стану здoрoв'я, фiзичнoї пiдгoтoвки
тoщo. Такoж службoвцi мiлiтаризoванoї служби мають спецiальнi зoвнiшнi
атрибути (фoрму oдягу, зoвнiшнi вiдзнаки), їм присвoюють спецiальнi звання
[1, с. 85].
В Українi дo мiлiтаризoванoї служби вiднoсять вiйськoву державну службу
– у Збрoйних Силах України, Службi безпеки України та правooхoрoнну
(вoєнiзoвану) державну службу – в oрганах внутрiшнiх справ (мiлiцiї),
державнiй прикoрдoннiй службi тoщo. Пiсля запрoвадження пoвнoцiннoї
мунiципальнoї мiлiцiї її теж мoжна буде рoзглядати, як частину мiлiтаризoванoї
служби.
Iнший вид публiчнoї служби станoвить служба прoфесiйнoгo апарату
чинoвникiв, тoбтo oсiб, щo забезпечують функцioнування oрганiв державнoї
влади та oрганiв мiсцевoгo самoврядування. В країнах Єврoпи цей вид служби
зазвичай називається цивiльнoю службoю, щo такoж дoзвoляє вiдмежувати її
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вiд служби мiлiтаризoванoї та якнайкраще вiдпoвiдає oснoвнoму oбoв'язку цих
службoвцiв – служiння суспiльству. Акцент на цивiльнoму характерi служби
зрoбленo у багатьoх країнах, наприклад, у Закoнi Латвiї «Прo державну
цивiльну службу», Закoнi Пoльщi «Прo цивiльну службу», Закoнi Рoсiйськoї
Федерацiї «Прo державну цивiльну службу» та iн. [3].
Але вважається, щo термiн «цивiльна служба» пiшoв з Великoї Британiї.
Загальнoвiдoмo, щo у правoвiй системi цiєї країни oснoвним джерелoм права є
прецедент, щo ґрунтується на традицiях та кoнституцiйних кoнвенцiях, i на
сьoгoднi не iснує єдинoгo, унiфiкoванoгo закoну чи пoлoження прo цивiльну
службу. Нoрмативнi пoлoження прo утвoрення цивiльнoї служби – як апарату,
щo забезпечує функцioнування держави та реалiзацiю прав i свoбoд людини
визначенi Наказами Ради Цивiльнoї Служби (незалежнoгo апoлiтичнoгo oргану,
щo кoнтрoлює призначення на пoсади вищих цивiльних службoвцiв). Цими ж
актами регламентується пoрядoк вiдбoру кандидатiв на цивiльну службу,
прoцедура призначення, тoщo. Велику рoль має Кoдекс пoведiнки цивiльнoгo
службoвця, який визначає oбoв’язки цивiльнoгo службoвця перед грoмадянами
та oрганoм призначення. Мoжна сказати, щo у цьoму актi визначенi i принципи
дiяльнoстi цивiльних службoвцiв, зoкрема, прioритет публiчнoгo iнтересу,
чеснiсть, oб’єктивна oбґрунтoванiсть та неупередженiсть. Цi цiннoстi сприяють
уряду у впрoвадженнi якiснoї пoлiтики та дoзвoляють забезпечити реалiзацiю
прав грoмадян у вiднoсинах з публiчнoю адмiнiстрацiєю.
Oтже, публiчна служба - це прoфесiйна, пoлiтичнo нейтральна дiяльнiсть
oсiб, на адмiнiстративних пoсадах в oрганах викoнавчoї влади та oрганах
мiсцевoгo самoврядування. Дo публiчнoї служби мoжна такoж вiднoсити
прoфесiйну, непoлiтичну дiяльнiсть в апаратах iнших oрганiв державнoї влади:
глави держави, парламенту, судiв тoщo.
Нагальнoю пoтребoю є рoзрoбка рамкoвoгo Закoну України прo публiчну
службу,

та

кoнкретизацiя,

вiдпoвiднo

дo

ньoгo,

усiх

аспектiв

функцioнування oкремих служб. Тoж, у перспективi слiд прoвести пoдальшi
пoглибленi наукoвi дoслiдження публiчнoї служби за iнституцioнальнoгo
пiдхoду та напрацювати прoекти вiдпoвiдних закoнiв України.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ІННОВАЦІНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
В статті досліджено основні аспекти управління закладами охорони здоров’я
в контексті медичної реформи в Україні. Виявлено, що інновації стосуються не
тільки надання медичних послуг, а й організації колективної роботи, що
вимагає реінжинірингу процесів функціонування медичної установи. Доведено,
що

застосування

проектно-орієнтованого

управління,

відкриває

нові

перспективи розвитку медичних закладів.
Ключові слова: управління закладами охорони здоров’я, інновації, інноваційні
технології, медична сфера, охорони здоров’я.
Розвиток медицини є одним з основних показників сталого розвитку
країни. Потреба у збереженні здоров’я стоїть сьогодні на першому місці,
оскільки без ефективної боротьби з епідеміями і захисту від хвороб люди не
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зможуть бути зацікавленими в другорядних потребах. Наразі Україна формує
нову стратегію свого розвитку, що викликано необхідністю збереження
цілісності країни, її людей, як найвищої цінності для існування держави. У
відповідності з нею керівництво країни ставить перед органами влади завдання,
розв’язання яких потребує нових форм і механізмів стратегічного партнерства
держави, бізнесу і інститутів громадянського суспільства. У зв’язку з
недостатнім фінансуванням галузі охорони здоров’я реалізація цільових
програм набуває особливого значення. Таке програмно-цільове управління дає
можливість зосереджувати зусилля на пріоритетних напрямках, комплексно
вирішувати особливо важливі проблеми системи охорони здоров’я, беручи за
основу міжгалузеву взаємодію.
Дослідження управління підприємствами висвітлено в наукових працях
багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, а саме Данька В., Зінченка О.,
Пономаренка Л., Лепського В., Литвинової О., Шавшина О. та ін. Проте
необхідні

додаткові

дослідження,

деталізація

та

розкриття

сучасних

особливостей управляння закладами охорони здоров’я в умовах реформування
медичної сфери на місцевому рівні в Україні.
Основною метою дослідження є визначення напрямків вдосконалення
управління закладами охорони здоров’я на інноваційних засадах, враховуючи
особливості та проблеми в системі формування сучасної медичної сфери.
Специфіка ведення бізнесу у сфері охорони здоров’я вимагає особливого
підходу з огляду на особливості продукту, що випускається на ринок, –
медичної

послуги.

Соціальна

значущість

медичного

бізнесу

диктує

застосування особливих методів менеджменту і маркетингу. З кожним роком у
країні стабільно збільшується сектор комерційних медичних послуг, і
населення все більше адаптується до їх платності. Однак менталітет значної
частини населення досі не дає змоги прийняти платну медицину як факт. Слід
розуміти, що результатом інноваційної діяльності в охороні здоров’я є розвиток
медичних технологій, наукових досліджень і передового досвіду, спрямованих
на отримання якісно нової ідеї оздоровлення, лікування, управління процесами
в медичній галузі, отримання нових медичних товарів, технологій або послуг,
що мають конкурентні переваги [1].
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Управління охороною здоров’я має бути підпорядковане основній меті –
збільшення

тривалості

життя

населення.

Різноманітність

завдань,

що

виділяються науковцями в дослідженнях даного напрямку, обумовлено
охопленням медичних, соціальних і економічних показників, результуючих
функціонування галузі (рис. 1).

Медична ефективність
(ступінь досягнення
поставлених завдань
діагностики та лікування
захворювань з
урахуванням критеріїв
якості, адекватності та
результативності)

Соціальна ефективність
(збільшення тривалості
майбутнього життя населення,
зниження рівня показників
смертності та інвалідності,
задоволеність суспільства в
цілому системою надання
медичної допомоги)

Економічна ефективність
(ефективність
використання різних
видів ресурсів, вплив
охорони здоров’я на
розвиток суспільного
виробництва загалом)

Загальна
ефективність

Рисунок 1 – Складові ефективності закладів охорони здоров’я
Інноваційний процес в охороні здоров’я являє собою послідовний ланцюг
подій, у результаті яких інновація перетворюється з ідеї на конкретний продукт,
технологію або послугу і поширюється в практичному використанні для
досягнення загальномедичних цілей. Інновацій стосуються не тільки надання
медичних послуг, а й організації командної роботи, тому викликають потребу в
реінжинірингу процесів функціонування медичного закладу [4]. Одним із
перспективних підходів до управління організаціями сфери охорони здоров’я
слід розглядати процесно-орієнтований (рис. 2).
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Реінжиніринг медичних бізнес-процесів
Вузькопрофесійні об’єднаннями працівників медичних
закладів

Клієнтоорієнтованість сучасних процесних технологій
Стратегічне управління конкретним медичним закладом
враховує його специфічні особливості
Впровадження принципів проектного управління
Обізнаність керівництва закладу про весь спектр наявних
альтернатив і фінансові ресурсів

Рисунок 2 – Переваги використання провесно-орієнтованого управління в
медичних закладах *
* Сформовано автором на основі джерела[1].

На кожному функціональному рівні, у кожному відділенні установи для
керівників медичних закладів повинні бути поставлені конкретні цілі й
зафіксовані визначені критерії ефективності. Проте ця норма ще не зафіксована
в багатьох закладах охорони здоров’я. Недостатня чіткість у баченні суті
діяльності часто не дає змоги менеджменту медичної установи виділити
ключові цілі, сформувати ієрархію пріоритетів, спланувати розвиток послуг і
супутній сервіс. Застосування управління з орієнтацією на бізнес-процеси в
медичному секторі не тільки дає змогу подолати нагальні проблеми, а й
відкриває нові перспективи для розвитку. Однак проведення технологій такого
плану в установах охорони здоров’я ускладняється низкою чинників, що
перешкоджають широкому впровадженню провесно-орієнтованого підходу до
менеджменту, зокрема небажання співробітників виходити за рамки власної
вузької

спеціалізації.

Проблеми,

що

виникають

у

ході

проведення

реінжинірингу бізнес-процесів медичних закладів, можуть бути вирішені
завдяки орієнтації на задоволення потреб пацієнта та медичного персоналу.
27

Багато медичних установ відчувають нестачу в ресурсах, необхідних для
розроблення якісно нових моделей роботи, внаслідок чого швидше за
потребою, ніж на переконання, вважають за краще реінжинірингу бізнеспроцесів технологію безперервного вдосконалення. Управління комерційними
установами охорони здоров’я носить більш гнучкий характер порівняно з
державними, зважаючи на відсутність підзвітності фінансуючим органам [1].
Наразі приватні медичні установи становлять значну конкуренцію
державному сектору завдяки можливості забезпечити не тільки високу якість
послуг, а й високий сервіс. Інновації у системі управління закладами охорони
здоров’я – це результат інноваційної діяльності, що реалізується у вигляді
забезпечення модернізації матеріально-технічної бази, впровадження новітніх
прогресивних засобів і методів лікування, медичних технологій, виробів
медичного призначення і лікарських засобів, удосконалення існуючих методів
діагностики та лікування (медичні інновації), розроблення програмних засобів
опрацювання інформації, створення нових моделей функціонування закладів
охорони здоров’я і розвитку персоналу; має вплив на поліпшення здоров’я
населення та економічних показників суб’єктів господарювання сфери охорони
здоров’я.
Інноваційний розвиток сфери охорони здоров’я – динамічний процес
структурного вдосконалення сфери завдяки втіленню новітніх знань задля
поліпшення

якості

надання

медичних

послуг,

підвищення

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання сфери охорони здоров’я з
орієнтацію на інноваційні перетворення. Інноваційний розвиток сфери охорони
здоров’я – це вагома та витратна для держави справа, яка потребує постійного
вдосконалення з метою поліпшення її функціонування та забезпечення
виконання своїх соціальних функцій, що можливо за рахунок упровадження
низки загальнонаціональних заходів та програм [3]. Важливим у цьому напрямі
є вирішення проблем кадрової політики вдосконалення інноваційної політики
для підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу закладів
охорони здоров’я.
На думку Литвинова О. у медичній галузі під інноваціями слід розуміти
цілеспрямовані перетворення в галузі, у т. ч. в її організаційній структурі та
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економічному механізмі, спрямовані на підвищення ефективності використання
ресурсів та якості надання медичної допомоги, а також найбільше задоволення
потреби населення в послугах охорони здоров’я. Задля досягнення зазначеної
мети необхідне вирішення таких завдань [4].
Узагальнена характеристика інноваційного розвитку закладів охорони
здоров’я наведено в табл. 1
Таблиця 1 – Характеристика інноваційного розвитку закладів охорони
здоров’я*
Критерії
Характеристика
– створення системи стратегічного управління інноваційним розвитком
Елементи
соціальної функції закладами охорони здоров’я України;
– збільшення обсягу наукових розробок за рахунок коштів
комерційних структур;
– проведення соціологічних та статистичних досліджень із метою
оцінки потреб суспільства в інноваціях, зокрема лікарських засобах;
– державний контроль забезпечення необхідними якісними медичними
послугами всього населення;
– визначення законодавчо чіткого переліку медичної допомоги, що
повинна надаватися у державних закладах охорони здоров’я
безкоштовно та за відповідного фінансування цих закладів;
– створення зв’язків між фінансуванням державних закладів охорони
здоров’я і кінцевими результатами їхньої роботи;
– підвищення рівня фінансування закладів охорони здоров’я за рахунок
розроблення та реалізації механізму державно-приватного партнерства;
– нормативне розроблення українських медичних стандартів згідно з
міжнародними стандартами якості надання медичних послуг;
– впровадження обов’язкового медичного страхування громадян
– основним предметом є впровадження, використання та
Ознаки
комерціалізація результатів наукових досліджень і розробок у
інноваційної
діяльності сфери виробництві та соціальній сфері;
– об’єктом виступають нематеріальні блага
охорони здоров’я – результати інтелектуальної діяльності, які доводяться до стану
інноваційного продукту та впроваджуються як інновації;
– результати мають довгостроковий характер;
– властивий високий ступінь непередбачуваності наслідків та
результатів, що свідчить про її ризиковий характер;
– передбачає фінансування робіт із реалізації інноваційного проекту
щодо впровадження та використання результатів наукових
досліджень і розробок, тобто супроводжується інвестуванням
грошових коштів у нематеріальні об’єкти, що фактично становить
інший елемент предмета інноваційної діяльності;
– викликає позитивні соціально-економічні зміни;
–
одним
із
результатів
її
здійснення
є
підвищення
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання сфери охорони
здоров’я та продукції чи медичних послуг, що ними випускається чи
надається на основі реалізації інновацій
*Джерело [1].
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Таким чином, в основі інноваційного підходу до управління закладами
охорони здоров’я лежать системні перетворення в галузі, що поєднують
формування

інноваційної

інфраструктури,

інноваційного

фінансово-

економічного механізму, а також обліково-аналітичне, нормативно-правове,
методичне та інформаційне забезпечення, що дають змогу, з одного боку,
підвищити якість і доступність медичної допомоги, а з іншого – підвищити
ефективність

використання

ресурсів

охорони

здоров’я.

Застосовувати

проектно-орієнтованого управління до медичної галузі необхідно для розвитку
системи охорони здоров’я та установ охорони здоров’я, у тому числі державноприватного партнерства, ефективного управління інвестиціями і спрямованих
на досягнення бажаного результату з погляду показників здоров’я населення,
якості роботи закладів охорони здоров’я [1].
В

умовах

формування

ринкових

відносин

зростання

витрат

на

функціонування медичних установ у зв'язку зі збільшенням обсягу їх діяльності
та диверсифікацією запитів населення, з одного боку, і неможливість постійно
збільшувати державні асигнування на охорону здоров'я, з іншого боку,
неминуче породжують нові форми організації медичного обслуговування.
Найбільш показовим проявом нових тенденцій в управлінні охороною здоров’я
виступають

приватні

організації,

що

фінансуються

не

державою,

а

засновниками.
Крім джерела фінансування, приватні організації відрізняються від
державних, а саме:
– управління ними допускає велику гнучкість, зокрема, керівники
користуються більшою свободою в прийнятті рішень, і процес управління,
відповідно, має більш персоніфікований характер;
– прийняття управлінських рішень диктується перш за все економічними
параметрами, проявляється особлива чутливість до витрат, тобто в приватних
організаціях строго дотримується принцип прямого взаємозв'язку між доходами
і витратами. Муніципальна система охорони здоров'я включає в себе
муніципальні органи управління охороною здоров'я, а також лікувально30

профілактичні та науково-дослідні установи, фармацевтичні підприємства та
організації, аптечні установи, установи судово-медичної експертизи, освітні
установи, що знаходяться в муніципальній власності та є юридичними особами
і

здійснюють

свою

діяльність

відповідно

до

законодавства

України.

Фінансування діяльності підприємств, установ і організацій муніципальної
системи охорони здоров’я здійснюється за рахунок коштів бюджетів усіх
рівнів, цільових фондів, призначених для охорони здоров'я громадян, та інших
джерел, не заборонених законодавством України.
Функціонування сучасної системи охорони здоров’я України в сучасних
умовах та обмежених у закладах охорони здоров’я первинної ланки наявних
матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів вимагає розроблення заходів для
зростання ефективності їх використання. У зв’язку із цим виникають проблеми
організаційно-економічного характеру, одними з яких є планування й
управління процесами розроблення та впровадження медичних інновацій,
спрямованих на задоволення споживачів якістю нових технологій медичної
допомоги та підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров’я.
Безумовно, орієнтуючись на максимально оптимальні якісні кінцеві результати,
увага при цьому повинна також акцентуватися на раціоналізації використання
наявних ресурсів. Якість має ставати метою управління даним процесом під час
розроблення та впровадження будь-якої нової медичної технології в рамках
комплексного інтегрованого інноваційного циклу [1].
Для

реалізації

цих

завдань

необхідне

розроблення

практичних

рекомендацій для керівництва закладів охорони здоров’я з чітким і науково
обґрунтованим алгоритмом дій щодо управління впровадженням сучасних
інноваційних технологій у діяльність медичних організацій. Складність
розроблення таких заходів зумовлена недостатністю рекомендацій загального
характеру щодо конкретних технологій управління даним процесом у закладах
охорони здоров’я в умовах ринкового середовища, тому нами запропоновано
механізм розроблення та реалізації конкурентних стратегій у системі
управління закладами охорони здоров’я, що передбачає вивчення умов, за яких
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вибрана стратегія забезпечує конкурентні переваги підприємства на ринку
медичних послуг: адекватності організаційної структури і введення у закладах
системи стратегічного управління; розроблення матриці розподілу функцій між
підсистемами закладу та визначення взаємозалежності між ними; формування
творчого мислення у виконавців програми; здатності фахівців кожної
підсистеми

визначати

альтернативні

варіанти

досягнення

необхідних

результатів; визначення реальної оцінки конкурентів; наявності достатнього
ресурсного потенціалу; сучасності технологічного і достатнього рівня доступу
до інформаційного середовища е-здоров’я [1; 3; 5].
Розроблення конкурентних стратегій дає можливість закладам охорони
здоров’я отримати стійкі конкурентні переваги шляхом ведення інтенсивної
конкурентної боротьби, задовольняти потреби споживачів медичних послуг на
основі інноваційних технологій краще, ніж це роблять конкуренти [1].
Основними джерелами розроблення медичних інновацій у нашій країні є
вищі медичні навчальні заклади, науково-дослідні установи, інноваційна
активність яких оцінюється кількістю патентів, винаходів, ноу-хау, публікацій.
Однак варто зазначити, що для практичної охорони здоров’я більш важливими
показниками стають показники ефективності впровадження нових медичних
технологій у клінічну практику, питома вага закладів охорони здоров’я, що
здійснюють технологічні медичні інновації, тобто розроблення й упровадження
нових або вдосконалених медичних товарів, робіт, послуг, технологічних
процесів, та інші види інноваційної діяльності [3]. Враховуючи це, для оцінки
реального інноваційного розвитку практичних закладів охорони здоров’я
доцільним убачається орієнтуватися не на загальноприйняті показники оцінки
результативності фундаментальних досліджень (кількість патентних заявок і
виданих патентів, індекс публікаційної активності співробітників тощо),
оскільки їх кількість не впливає на показники здоров’я населення й
ураховується в загальному індексі інноваційного розвитку регіону. Разом із тим
для практичної охорони здоров’я важливі, насамперед, медико-демографічні
показники, на динаміку яких має вплинути впровадження інновацій, а також
кількісні та економічні показники ефективності впровадження медичних
технологій у клінічну практику.
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Раціональне використання інноваційних медичних інформаційних систем
суттєво впливає на підвищення якості та доступності медичних послуг
населенню, у тому числі за рахунок зручного моніторингу та аналізу показників
якості медичної допомоги, планування та управління ресурсами як первинної
ланки, так і системи охорони здоров’я у цілому. Без застосування сучасного
комп’ютерного

та

програмного

забезпечення

практично

неможливо

забезпечити повноцінний моніторинг стану здоров’я населення, формувати
потоки пацієнтів і керувати ними та ресурсними базами, здійснювати зворотний
зв’язок та оперативний контроль над дотриманням нормативів та стандартів
лікування, забезпечувати перехід від постатейного бюджетування до сучасних
методів економічного управління у сфері охорони здоров’я.
Впровадження інформаційних систем є значним інформаційним та
фінансовим підґрунтям для керівників закладів охорони здоров’я на шляху до
розширення автономізації та роботи в нових економічних умовах.
Отже, інноваційний процес в охороні здоров’я є запорукою ефективного
функціонування закладів охорони здоров’я, досягнення загальномедичних
цілей та забезпечення своєчасної допомоги хворим людям. Інноваційний
процес потребує використання в управлінні організаціями сфери охорони
здоров’я процесно-орієнтованого підходу, що сприятиме не лише подоланню
нагальних проблем, а й відкриє нові перспективи для розвитку.
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Ярослав Мазуренко
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
В наш час нововведення охоплюють усі сфери людської діяльності, радикально
впливають на процес господарювання, змінюють соціально економічні
відносини в суспільстві. Неперервні і постійні інновації стають необхідною та
природною

формою

існування

будь-якої

фірми,

забезпечують

їй

конкурентоспроможність і виживання на ринку. Характерною рисою
сучасності є інтенсивне зростання інноваційної активності на міжнародному
рівні: збільшуються державні витрати на науково-дослідні розробки,
змінюються

системи

освіти

і

професійної

підготовки

спеціалістів,

створюються нові наукомісткі галузі виробництва, формуються національні
інноваційні системи; осягаються процеси введення і поширення інновацій – як
вони працюють і як змусити їх працювати краще.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, ефективнiсть iнновацiйної
дiяльностi, новації,конкурентоздатність.
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Європейський вибір України і, відповідно, необхідність її інтеграції у
високотехнологічне

конкурентне

середовище

зумовили

необхідність

формування інноваційної моделі розвитку, в якій роль головного джерела
довготривалого економічного зростання відіграють наукові надбання та їхнє
технологічне застосування, яке дасть можливість, передусім, підвищити
конкуренто-спроможність економіки, гарантувати їй економічну безпеку та
чільне місце в Європейському Союзі за стабільних і високих темпів
економічного

зростання.

Водночас

інноваційна

модель

розвитку

має

розглядатися як інструмент формування засад інформаційного суспільства в
Україні.
У вирішенні завдань виходу країни з кризи, забезпечення динамічно
стійкого розвитку економіки першочергова роль належить інноваціям,
інноваційній діяльності, спроможним забезпечити безперервне оновлення
технічної та технологічної бази виробництва, освоєння та випуск нової
конкурентоспроможної продукції, ефективне проникнення на світові ринки
товарів та послуг. Це потребує реформування всіх сфер суспільного життя, та,
перш за все, економіки
Метою

даного

дослiдження

iнновацiйної дiяльностi в Україні

є

обгрунтування

основних

аспектiв

в сучасних умовах. Аналіз положення

України на світовій арені. Розкриття основних напрямків покращення розвитку
національного ринку інноваційних продуктів.
Інновації - це кінцевий результат інноваційної діяльності, у вигляді нового
чи удосконаленого продукту або технологічного процесу, який наділено
якісними перевагами при використанні та проектуванні, виробництві, збуті,
використовується у практичній діяльності та має суспільну перевагу.
Правовi, економiчнi й органiзацiйнi основи державного регулювання
iнновацiйної дiяльностi в Українi визначає Закон України ―Про iнновацiйну
дiяльнiсть‖, згiдно з яким iнновацiї – це новостворенi (застосованi) i (або)
удосконаленi конкурентоспроможнi технологiї, продукцiя або послуги, а також
органiзацiйно-технiчнi рiшення виробничого, адмiнiстративного, комерцiйного
або iншого характеру, що iстотно полiпшують структуру та якiсть виробництва
i (або) соцiальної сфери [1, с. 24].
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Згiдно iз законодавством України iнновацiйна дiяльнiсть – це дiяльнiсть,
що спрямована на використання та комерцiалiзацiю результатiв наукових
дослiджень

та

розробок

i

зумовлює

випуск

на

ринок

нових

конкурентоспроможних товарiв та послуг [7, с. 86].
Базою для інновацій та фактором розвитку будь-якого бізнесу є
інформаційні технології, вони формують нові підходи до розробки стратегії та
прийняття управлінських рішень. Незважаючина значні перешкоди, які
сьогодні супроводжують ведення будь-якого бізнесу в Україні, IT-індустрія
розвивається, демонструючи зростання галузі на 30-35% в рік[2]. Однак до
показників світових лідерів, як США, Індії та іншихкраїн, Україні ще далеко.
За даними глобального дослідження Ukraine High Tech Repоrte в Україні
працює більше 1000 IT-компаній, функціонує більше 100 R&D-центрів.
Особливістю діяльності є те, що переважна більшість розробників (близько
90%) орієнтована на аутсорсинг, отже внутрішній ринок оцінюється приблизно
в 10%. Так, в 2014 році ємність ринку програмного забезпечення (ПЗ) на
експорт перевищила $700 млн в цій галузі працювало близько 65 тис. чоловік.
Частка IT-послуг складає близько 4% експорту країни.
Поряд з цим відбувається незначне скорочення темпів росту експорту
послуг з розробки програмного забезпечення, наприклад, в 2015 році вони
зменшилися до 5%, тоді як в минулі роки таке скорочення складало 20-25%.
Негативною тенденцією є скорочення внутрішнього українського IT-ринку,
темпи падіння якого за даними компанії IDC в 2014 році склали близько 45-50%
[4]. Незважаючина те, що інноваційні проекти українських компанійсвоєю
масштабністю та бюджетом поступаються проектам Європи, США, Росії та
Азії, Україна займає четверте місце в світі по кількості сертифікованих ITспеціалістів і третє в Європі за обсягами створення аутсорсингових програм.
Проте вітчизняний ІТ-аутсорсинг переважно спрямований на зовнішні ринки,
більше 80% всіх аутсорсингових IT-компаній України працюють на зовнішні
ринки (офшорний аутсорсинг). Важливим завданням у сфері ІТ-аутсорсингу є
забезпечення

розвитку

вітчизняного

аутсорсингу).
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ринку

ІТ-аутсорсингу

(локального

Основними завданнями, що сприятимуть інноваційному розвитку, є:
– структурна перебудова національної економіки;
– створення адаптивної інфраструктури інноваційної діяльності;
–

цілеспрямована

підготовка

кадрів

високої

кваліфікації

для

високотехнологічних галузей, а також менеджерів інноваційної діяльності;
– створення ринку інноваційної продукції, на якому буде забезпечений
належний рівень захисту інтелектуальної власності;
– широке застосування в усіх галузях економіки і сферах суспільного
життя інформаційно-комунікаційних технологій;
–

удосконалення

системи

державної

підтримки

та

регулювання

інноваційної діяльності;
– підвищення інноваційної культури суспільства [5, с. 16].
Останнім часом в Україні з'являються урядові програми, у яких
декларується перехід економіки на інноваційний шлях розвитку, державна
підтримка інноваційної діяльності; розглядається проект інноваційного кодексу
України; обговорюється створення Національної венчурної компанії. Попри те,
що і Український уряд, і науковці сходяться на думці, що інноваційний процес
знаходиться в незадовільному стані, суттєвих зрушень у цій сфері вже протягом
багатьох років не відбувається.
Так, протягом останніх 15 років зростає використання результатів
наукових досліджень вітчизняних учених у сфері інноваційної діяльності
сусідніх держав, зменшуються обсяги використання можливої бази об'єктів
інноваційної діяльності в Україні та знижується кількість інноваційно активних
підприємств. Зазначимо, що серед країн Європейського Союзу мінімальні
показники інноваційної активності мають Португалія – 26% і Греція – 29%,але
навіть ці показники удвічі вищі, ніж в Україні. А в порівнянні з країнамилідерами, такими як Нідерланди (62%),Австрія (67%), Німеччина (69%), Данія
(71%) та Ірландія (74%), цей розрив з Україною складає майже п'ять разів [3, с.
88].
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Інноваційній економіці потрібна наука високого рівня, яка забезпечує
створення нових розробок, система ринкової апробації та відбору економічно
ефективних розробок, а також механізми організації нового виробництва на їх
основі.

Ефективна

інноваційна

діяльність

можлива

лише

за

умови

взаємовигідного партнерства держави та бізнесу. Відокремлено ні держава, ні
бізнес не в змозі перевести економіку на інноваційний шлях.
Світовий досвід показує, що фінансування наукових досліджень та
розробок здійснюється за рахунок держави, участь бізнесу обмежується
незначною кількістю конкретних замовлень. Організація виробництва – це
прерогатива бізнесу, держава переважно виступає регулятором.
Найважливішими напрямками формування й розвитку національного
ринку інноваційних продуктів є:
–

сприяння регіоналізації інноваційної політики, що, своєю чергою,

сприятиме трансферу технологій та інноваційних продуктів, формуванню
регіональних

інноваційних

стратегій,

створенню

технопарків,

бізнес-

інкубаторів, а також інноваційних структур іншого типу;
–

створення умов формування науково-промислових кластерів (кластер

–галузеве, територіальне та добровільне об’єднання підприємницьких структур,
які тісно співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими
організаціями

та

органами

місцевої

влади

з

метою

підвищення

конкурентоздатності власної продукції і сприяння економічному розвитку
регіону);
–

сприяння поетапному створенню національної мережі комерціалізації

інноваційних продуктів і трансферу технологій. Мережа має охоплювати
спочатку 2-3, а згодом 5-7 регіональних Центрів комерціалізації та трансферу
технологій

і

інноваційних

продуктів

у

Києві,

Донецьку,

Харкові,

Дніпропетровську, Львові, Одесі, Сімферополі. Створюючи українську мережу,
необхідно якнайширше використовувати закордонний досвід;
–

організація

виявлення

і

добору

найактуальніших

винаходів

українських авторів для їхньої подальшої комерціалізації та введення в
господарський обіг. Створення з цією метою бази даних«Перспективні
українські винаходи»,яку необхідно постійно поповнювати;
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–

розроблення програми науково-технологічного партнерства між

державними організаціями, академічним, галузевим і вузівським секторами
науки та промисловості на основі державного контракту або іншої угоди на
роботи за усіма етапами інноваційного циклу. Такі програми закладуть
підґрунтя для формування нової системи партнерської взаємодії держави і
приватного сектору в розробленні та використанні нових технологій;
–

сприяння

розвитку

інституту

посередництва

та

підготовці

технологічних менеджерів для наукомісткого сектору економік [4].
У цьому контексті необхідно підкреслити необхідність державного
регулювання інноваційних процесів, що викликано, насамперед, їх зростаючим
значенням для економіки і суспільства в цілому. Разом із тим, незавершеність
трансформаційних процесів ставить під сумнів можливість стабілізації високих
темпів зростання на основі принципів посттрансформаційного розвитку. Це
потребує детального осмислення логіки трансформування. Зарубіжний досвід
та існуюча практика показують, що під впливом інноваційних процесів
змінюється

структура

економіки.

За

рахунок

зростання

ефективності

використання ресурсів частина їх вивільнюється і перерозподіляється до інших
сфер діяльності. Наприклад, падає частка зайнятих у сільському господарстві –
різко зростає частка зайнятих у секторі послуг. До того ж інновації виступають
безпосередньою причиною виникнення одних виробництв і галузей, а також
поступового відмирання і зникнення інших. Інновації змінюють і економічну
організацію суспільства. З’являються нові елементи у спектрі основних
господарських структур (наприклад, венчурні фірми), трансформується зміст їх
взаємозв’язків. Відбуваються зрушення у структурі та реалізації різноманітних
форм власності. Розвиваються технології управління. Вертикальні впливи
дедалі більшою мірою доповнюються горизонтальними зв’язками. Відповідно
змінюється і зміст власне державного регулювання економіки, що відбувається
за рахунок істотного впливу інституціональних механізмів [6, с. 54].
Таким чином, активізація інноваційної діяльності потребує комплексного
підходу. Вирішення лише однієї з окреслених нами проблем не дасть бажаного
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ефекту. Для розбудови інноваційної економіки перш за все слід чітко визначити
державні пріоритети інноваційної діяльності в Україні та розробити всебічний
комплекс заходів щодо їх сприяння, який включатиме: фінансові стимули,
кадрову підготовку фахівців, створенняумов для проведення модернізації
виробництва, залучення інститутів розвитку до реалізації інноваційних проектів
тощо.
За

нехтування

проблем

інноваційного

розвиткунадалі

вони

лише

загострюватимуться, що призведе до поглиблення процесів деіндустріалізації
україні.
До

перспективних

напрямів

слід

віднести

дослідження

процесів

формування та реалізації інноваційних проектів на підприємстві, подальший
розвиток ідей щодо удосконалення державної інноваційної політики та пошук
дієвих механізмів забезпечення інноваційної діяльності адекватним фінансовим
ресурсом.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ
У статті визначено необхідність формування та розвитку цифрових
компетенцій публічних службовців у відповідності до сучасних вимог
державного управління за умов глобалізації та інтеграції у світове
суспільство. Узагальнено особливості процесу формування та розвитку
цифрових компетенцій публічних службовців згідно до законодавчої бази
України.
Ключові слова: публічний службовець, компетенція, цифровізація, цифрова
грамотність, цифрові компетенції, інформаційно-комунікаційні технології.
Актуальність даної теми обумовлена одним з показників стану сучасного
публічного управління в Україні та її переходом до цифрової моделі розвитку.
Цей

факт

підтверджується

тим,

що

цифрова

тематика

є

однією

з

найважливіших цілей стратегічного розвитку, яка закладена в нормативні
правові акти, а також активно фінансується органами державної влади.
Ніколіна І.І. зазначає, що сучасна ера масових комунікацій та цифрових
технологій назавжди змінила вектор цивілізаційного розвитку людства, його
науковий та технологічний поступ, культуру комунікативної взаємодії.
Сьогодні

галузеві

дискурси

визначаються

цифровими

комунікаціями:

починаючи від простої констатації факту інструментарієм цифрових технологій
до стандартів цифрових компетентностей та цифрової глобалізації в
комунікативній взаємодії [5, с. 35].
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Цифровізація в Україні та її основні напрями регламентуються певною
законодавчою базою, зокрема Концепцією розвитку цифрової економіки та
суспільства України на 2018-2020 роки [11] та Законом України «Про
особливості надання публічних (електронних публічних) послуг [9]. Цифрова
трансформація нашої країни спрямована на зниження бюрократії, корупції,
створення зручностей та доступу громадян до інформації. Перехід на цифрову
економіку

відповідно

до

законодавчих

актів

обумовлює

необхідність

трансформації професійних якостей і кваліфікаційних вимог для заміщення
посад публічних службовців. Розвиток єдиного інформаційного простору
публічного управління та повсюдне впровадження технологій електронного
уряду висуває підвищені вимоги до цифрових компетенцій публічних
службовців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
Поняття цифрових компетенції та їх комунікаційна роль у сучасному
суспільстві

досліджувались

такими

науковцями,

як

Н. С. Орлова,

Г. В. Шляхтіна, Т. І. Балановська, О.М. Гавриш, Б.О. Виржиковська, К.О.
Січкаренко, І.І. Ніколіна [5] та багато іншими.
Сьогодні інтерес у наукових колах мають питання щодо найбільш
затребуваних цифрових компетенцій сучасних публічних службовців. Також
постала необхідність розробки єдиного методу для підготовки майбутніх
публічних службовців у використанні цифрових технологій з вивченням
потенціалу їх застосування у своїй професійній діяльності, що і є метою роботи.
Компетентність найчастіше розглядають як якість, характеристика особи,
яка дозволяє їй (або навіть дає право) вирішувати певні завдання, виносити
рішення, судження у певній галузі. Основою цієї якості є знання, обізнаність,
досвід соціально-професійної діяльності людини [3]. У Національній рамці
кваліфікацій, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 23
листопада 2011 р. № 1341, визначено: компетентність – динамічна комбінація
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших
особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися,
провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність [8]. Тобто,
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компетентність є надбанням самої особистості, визначає якісний рівень,
засвоєння в наслідок навчання, знань, умінь навичок та здатності застосувати
їх, на основі власного досвіду, в процесі здійснення певної діяльності.
Існує

декілька

підходів

до

розуміння

змісту

поняття

«цифрові

компетенції». В таблиці 1 наведено загальновизнані тлумачення цифрових
компетенції стосовно певної особи.
Таблиця 1 – Визначення поняття «цифрові компетенції
Автор
Василик А.В.,
Кушнір А.І.
[2, с. 120]
Ведерніков М.Д. [3]

Орлова Н. С.,
Шляхтіна Г. В.
[6, c. 101]
Балановська Т.І.,
Гавриш О.М.
[1, c. 99]
Січкаренко К. О.
[12]

Визначення «цифрові компетенції – це …»
знання та навички, які необхідні для коректурного, ефективного та
безпечного використання цифрових технологій, а також існування у
суспільстві, яке насичено цифровими технологіями
гармонійна композиція знань, навичок та поглядів, що дозволяє
жити, вчитися та працювати в суспільстві з використанням цифрових
технологій
знання та вміння поводитися при роботі з новими технологіями

знання, навички та ставлення, які дозволяють виконувати завдання,
вирішувати проблеми, спілкуватися, керувати інформацією,
співпрацювати, створювати та ділитися контентом ефективним,
правильним, безпечним, критичним, творчим та етичним способом.
вміння користуватися комп’ютером та іншими електронними
пристроями, Інтернетом, додатками та програмним забезпеченням;
вміння шукати інформацію, розуміти її, а також відбирати й
критично оцінювати

Отже, набуття цифрових компетенцій не можна звести до однієї зі
складових освітнього процесу, чи ототожнити цей процес з отриманням фаху.
На відміну від попередніх етапів науково-технічної революції, цифровізація
економіки відрізняється принципово більшими масштабами: проникнення
цифрових технологій є всеосяжним, і відбувається в дуже стислі терміни.
Зросла роль інформаційно-комунікаційних технологій у роботі публічних
службовців. Успішна робота сьогоднішніх публічних службовців майже
повністю пов’язана з використанням цифрових технологій, адже інформація,
представлена в електронному вигляді, значно збільшує якість управлінських
рішень [6, c. 99]. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології ставлять
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завдання навчання кваліфікованих кадрів за певною методикою виявлення
складу та рівня цифрових компетенцій та подальшого їх формування та
розвитку стосовно певної особи.
Цифрова грамотність є важливою вимогою сьогодення і безпосередньо це
стосується і публічних службовців, які обов’язково мають володіти сучасними
професійними компетентностями. Саме тому, перелік потреб у професійному
навчанні для державних службовців розширено компетентністю «Цифрова
грамотність». Відповідні пропозиції підтримано на засіданні Уряду та
закріплено постановою КМУ від 09.10.2020 № 940 [7]. Мова йде не тільки про
вміння

користуватися

комп’ютером,

а

і

про

здатність

ефективно

використовувати сучасні цифрові технології в роботі, в професійному та
особистісному розвитку. На рис. 1 представлено основні напрями формування
та розвитку цифрових компетенцій публічних службовців у відповідності до
реалізації Стратегії реформування державного управління України в частині
державної служби та управління людськими ресурсами.
Напрями формування та розвитку цифрових компетенцій
публічних службовців

Забезпечення підвищення ефективності
та прозорості державної служби
шляхом автоматизації процесів, систем
управління людськими ресурсами на
основі сучасних інформаційно
комунікаційних технологій

Впровадження сучасної цілісної,
мобільної та гнучкої системи
професійного навчання державних
службовців з розвинутою
інфраструктурою та належним
ресурсним забезпеченням

Рисунок 1 – Напрями формування та розвитку цифрових компетенцій
публічних службовців
Отже, процес формування та розвитку цифрових компетенцій публічних
службовців має відповідати законодавчим актам щодо цифровізації, розвитку
цифрових компетенцій та реформування державного управління України. Для
формування та розвитку цифрових компетенцій публічних службовців
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необхідно підвищити ефективність і прозорість державної служби. Це вимагає
автоматизацію процесів, систем управління людськими ресурсами на основі
сучасних інформаційно комунікаційних технологій. Формуванню та розвитку
цифрових компетенцій публічних службовців сприятиме сучасна цілісна,
мобільна та гнучка система професійного навчання державних службовців, яка
буде мати розвинуту інфраструктуру та належне ресурсне забезпечення с
чіткою орієнтацією на розвиток компетентностей та потреби в професійному
розвитку публічних службовців.
В Україні запроваджено державні програми для набуття цифрових навичок
державних службовців. До таких відносяться проєкт «ULEAD з Європою»,
програм «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади»
(Програма EGAP) програми та проєкти, що створюються та реалізовуються
Асоціацією міст України, Всеукраїнською асоціацією центрів надання
адміністративних послуг, ПРООН тощо [4]. Деякі з програм є комплексними та
орієнтовані на впровадження системних змін у сфері розвитку цифрових
компетенцій. У рамках своїх комплексних припущень вони передбачають
розвиток універсальних цифрових компетенцій. Програми розвитку цифрових
компетенцій потребують залучення та співпраці різних груп зацікавлених
сторін, починаючи від уряду та місцевого самоврядування, потім недержавний
сектор, систему освіти та науки, підприємців та роботодавців. Ці проєкти і
програми спрямовані як на покращення якості адміністративних послуг і
роботи центрів надання адміністративних послуг, так і на формування і
розвиток цифрових компетенцій публічних службовців.
Можна зробити висновок, що цифрові компетенції охоплюють широкий
спектр навичок – від ефективного використання та вибору відповідних
цифрових інструментів, через здатність до інновацій, до організації процесів і
стратегій цифрової трансформації в організації. Сьогодні цифрові компетенції є
дуже важливими для повноцінного функціонування в суспільстві. Вони
окреслені як одна з ключових компетенцій публічного службовця для
самореалізації та особистого розвитку, а також культурної свідомості та
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самовираження. Надання адміністративних послуг публічними службовцями
вимагає знання інформаційно-комунікаційних технологій і володіння певними
цифровими компетенціями. Розвитку потенціалу публічних службовців
можливий за умов постійного удосконалення їх цифрових компетентностей.
Визначено напрями формування та розвитку цифрових компетенцій публічних
службовців, що відповідають стратегії реформування державного управління
України.
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УДК 351.2
Костянтин Маркітан
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СУЧАСНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ
В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
У

статті

досліджено

сутність

поняття

мотивація

у

місцевому

самоврядуванні. Визначено основні теоретичні положення щодо мотивації
діяльності як чинника підвищення ефективності функціонування органів
місцевого самоврядування. Сформульовано основні напрямки підвищення
мотивації посадових осіб.
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Ключові слова: мотивація, мотиви, мотиватори, державне управління,
місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування.
Єврoпейський дoсвід рефoрмувaння держaвнoї служби пoкaзує, щo
дієздaтність і ефективність системи держaвнoгo упрaвління зaлежить від
кaдрoвoгo зaбезпечення – безпoсередніх викoнaвців функцій відпoвідних
oргaнів влaди, їхньoгo пoтенціaлу дo підвищення квaліфікaції тa мoтивaції
прaці. Тому, серед oснoвних зaвдaнь рoзбудoви дієвoї держaвнoї служби в
Укрaїні, з метoю підвищення ефективнoсті прaктичнoгo здійснення функцій
держaви, є рoзбудoвa сучaснoгo мoтивaційнoгo мехaнізму діяльнoсті держaвних
службoвців. Людський чинник в будь яких організаціях є одним із
пріоритетних, що спонукає до вивчення особливостей та мотивів поведінки
працівника. Прaктикa упрaвлінськoї діяльнoсті свідчить, щo прoфесійні вміння
прaцівникa принoсять oргaнізaції бaжaний результaт лише у випaдку його
зaцікaвленoсті у результaтaх свoєї прaці. Відтак, основним завданням сучасних
керівників є створення дієвих систем стимулювання, які б відповідали реаліям
середовища функціонування організацій, враховували б ієрархію потреб
працівників та чинники впливу на процес винагородження. Сучaсні реaлії
життя

вимaгaють мoдернізaції

технoлoгій

мoтивaції

тa

стимулювaння

персoнaлу не лише у сфері бізнесу, a й у oргaнaх держaвнoї викoнaвчoї влaди.
Не виключенням є і рaйoнні держaвні aдміністрaції. Саме ці обставини
визначили актуальність теми дослідження та необхідність удосконалення
технологій формування ефективної системи мотивації і розробки сучасного
механізму стимулювання персоналу організації.
На сучасному етапі розвитку України проблема мотивації має велике
значення.

Персонал,

зокрема

в

системі

державного

упрапвління

є

найскладнішим та специфічним видом ресурсів, що використовує підприємство
у своїй діяльності. Ефективність діяльності підприємства у великій мірі
залежить від ефективності праці персоналу. Саме через зацікавленість
працівника у результатах його роботи при створенні належних умов праці
можна домогтися підвищення продуктивності праці.
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Однією із головних функцій управління на підприємстві є саме мотивація.
Підприємство може реалізувати свій потенціал до економічного зростання
лише за умов ефективної мотивації. Недостатня ж мотивація на підприємстві
може виступати стримуючим фактором до зростання показників ефективності
його діяльності.
Мотивацію у системі державного управління і місцевого самоврядування
вивчали: Л. Артеменко, Н. Артеменко, І. Артим, С. Білорусов, Н. Богданова,
В. Бойчук, В. Дзюндзюк, В. Козуб, І. Королько, О. Кравченко, А. Ліпенцев,
Є. Матвіїшин, Г. Марко, О. Нечосіна, М. Нинюк, М. Новікова, С. Озірська,
Т. Пахомова, О. Пархоменко-Куцевіл, М. Пашкова, Н. Поліщук, Т. Соколова,
В.

Соловйова,

Н.

Стецюк,

В.

Цвєтков,

Г.

Чернецька,

Р.

Шелевій,

В. Щегорцова, О. Шевченко та інші. Праці цих дослідників заклали
методологічне підґрунтя для розуміння мотивації у органах державної влади та
місцевого самоврядування Але комплексного дослідження, яке б містило
системний аналіз поняття, структури, формування, оцінки та реалізації
мотивації у діяльності органів місцевого самоврядування, практично відсутні,
що свідчить про потребу проведення комплексного дослідження мотивації та її
реалізації у системі місцевого самоврядування.
Метою статті є аналіз стану мотивації праці персоналу в органах публічної
влади

в

сучасних

умовах

господарювання

та

розробка

напрямів

її

удосконалення.
У загальному розумінні мотивація – це сукупність рушійних сил, що
стимулюють людину до виконання визначених дій. Ці сили можуть мати як
зовнішнє, так і внутрішнє походження і змушувати людину свідомо або
несвідомо робити ті або інші вчинки .
Відношення до праці характеризується прагненням (або відсутністю
прагнення) людини максимально виявляти свої фізичні та духовні сили,
використовувати свій досвід і знання, здібності досягнення визначених
кількісних і якісних результатів праці. Воно виявляється в поведінці, мотивації
й оцінці праці.
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Трудова поведінка – це зовнішній, прояв відношення до праці, а мотивація
й оцінка – внутрішній.
Залежно від поведінки людини, мотивація – це процес свідомого вибору їм
того або іншого типу дій, обумовлених комплексним впливом зовнішніх і
внутрішніх факторів (відповідно стимулів і мотивів).
В управлінні, зокрема у відповідності органів публічної влади мотивація –
це функція керівництва, що полягає у формуванні в працівників стимулів до
праці (спонукати їх працювати з повною віддачею), а також у довгостроковому
впливі на працівника з метою зміни по заданих параметрах структури його
ціннісних орієнтацій та інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра
і розвитку на цій основі трудового потенціалу.
Ефективне управління неможливе без розуміння мотивів і потреб
державного службовця, а також правильного використання стимулів до праці. В
умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема
мотивації особистості державного службовця набула важливого значення,
оскільки вирішення завдань, які стоять перед суспільством, можливе лише за
умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал у
сфері державної служби до ефективної діяльності.
Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання
особистості, які б сприяли високій результативності його роботи. Вирішальним
причинним чинником результативності діяльності державних службовців є їх
мотивація.
Трудова мотивація породжується безпосередньо роботою, її змістом,
умовами, організацією трудового процесу, режимом праці. Це внутрішня
мотивація людини, сукупність її внутрішніх рушійних сил поведінки,
пов’язаних з роботою. Безумовно, кожний працівник відчуває потребу в
змістовній, цікавій, корисній роботі, зацікавлений у визначеності перспектив
посадового зростання, почуває самоповагу, якщо результати його праці
оцінюються високо. У цілому трудова мотивація зв’язана, з одного боку, зі
змістовністю, корисністю безпосередньо праці, а з іншого боку – із
самовираженням, самореалізацією працівника [3].
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Безперечно, кожен державний службовець має потребу в змістовній,
корисній, цікавій роботі, пристойних умовах, проте він хоче досягти
перспективного зростання, відчувати самоповагу. Отже, трудова мотивація
пов’язана як із змістовністю, корисністю праці, так і з самовираженням,
самореалізацією державного службовця. Велику роль у практиці управління
персоналом відіграє і статусна мотивація [4].
Статусна мотивація є внутрішньою рушійною силою поведінки людини,
пов’язаною з її прагненням зайняти більш високу посаду, виконувати більш
складну й відповідальну роботу, Працювати в престижних, соціально значимих
сферах організації. Крім того, людині може бути властиво прагнення до
лідерства в колективі, більш високому неофіційному статусі, а також прагнення
стати визнаним фахівцем, мати авторитет.
Зв’язок функцій мотивації i контролю є на всіх етапах виконання завдань
підлеглими, але особливо яскраво він виявляється на попередній i завершальній
стадіях роботи. Попередній контроль, як відомо, здійснюється ще до початку
виконання завдання. Його засобами, що мають значний мотивуючий вплив на
працівників, можуть бути: розроблення чітких норм, стандартів i вимог;
доведення конкретних цілей i завдань до виконавців; розробка систем
винагороди; забезпечення всім необхідним; добір квалiфiкованих спецiалiстiв.
За допомогою наведених засобів діяльності людям надається конкретна
змістовна спрямованість, їм визначаються чіткі орієнтири і стандарти
поведінки, за додержання яких працівники одержать винагороду.
Для

підвищення

ефективності

діяльності

підприємства

необхідне

вдосконалення мотивації працівників, що може дати:
- підвищення результативності роботи персоналу;
- оперативне досягнення цілей підприємства;
-

зв'язок

результативності

роботи

нематеріальним стимулюванням;
- прозорість системи заохочування;
- зниження плинності кадрів;
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співробітників

з

оплатою

та

- покращення психологічного клімату;
- покращення командної роботи.
За

використаними

способами

розрізняють

мотивацію

нормативну,

примусову, стимулюючу. Нормативна мотивація – це спонукання людини до
певної

поведінки

шляхом

ідейно-психологічного

впливу:

переконання,

навіювання, інформування, психологічного зараження і т.п. Примусова
мотивація базується на застосуванні влади і погрози незадоволення потреб
працівника у випадку невиконання ним відповідних вимог.
Стимулювання – вплив на особистість, а не на зовнішні обставини за
допомогою благ – стимулів, що збуджують працівника до певної поведінки.
Перші два види прямі, оскільки передбачають безпосередній вплив на
підлеглих, третій – непрямий, оскільки у його основі лежить вплив зовнішніх
факторів – стимулів. За джерелами виникнення мотивів розрізняють мотивацію
внутрішню і зовнішню.
Внутрішня мотивація проявляється тоді, коли людина, вирішуючи
завдання, формує мотиви. Наприклад, це може бути прагнення до досягнення
певної мети, завершенню роботи, пізнання. На основі внутрішньої мотивації
люди діють спокійніше; вони сумлінніше виконують роботу, затрачають менше
сил, краще розуміють завдання і опановують знання.
Внутрішнє спонукання до дії є результатом взаємодії складної сукупності
потреб, які змінюються, тому керівник для здійснення мотивації повинен
визначити ці потреби і знайти способи їх задоволення. При зовнішній мотивації
вплив на суб’єкт відбувається ззовні, наприклад, через оплату за роботу,
розпорядження, правила поведінки і т.д. Внутрішня й зовнішня мотивації чітко
не розмежовані, оскільки в різних ситуаціях мотиви можуть виникати як по
внутрішніх, так і по зовнішніх причинах.
Мотивація

праці

державних

службовців

формується

до

початку

професійної трудової діяльності, шляхом засвоєння ними цінностей і норм
трудової моралі та етики, а також через особисту участь у трудовій діяльності, в
сім’ї та школі. В цей час закладаються основи ставлення до праці як цінності і
52

формується система цінностей самої праці, розвиваються трудові якості
особистості: працелюбство, відповідальність, дисциплінованість, ініціативність.
Для формування трудової мотивації найбільшу значимість має характер
засвоєння трудових норм і цінностей, які в майбутньому визначають її спосіб
життя [2].
Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування
сучасних

форм

і

методів

матеріального

стимулювання

персоналу.

Стимулювання повинно відповідати потребам, інтересам і

здібностям

державного службовця. Мотивація – це процес свідомого вибору державним
службовцем того чи іншого типу поведінки, що визначається комплексним
впливом зовнішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви) чинників [3].
Основу відмінностей роботи в державному і приватному секторі складає
припущення про те, що державна служба має характер адміністративної роботи
і на відміну від приватного сектора їй властива значна бюрократизованість і
рутинність. Особливістю сфери державної служби є і те, що її ціннісна
структура у меншій мірі схильна до соціокультурної деформації.
Зокрема, зважаючи на жорстку систему ієрархізації і бюрократизації
держапарату сама система організації праці в системі держслужби і відносин
усередині неї не зазнають скільки-небудь істотної реконструкції в часі, на
відміну від організацій приватного сектора. Більш того, як ми бачимо на
прикладі України, за своїм характером державна служба тяжіє до колишніх
політичних

і

бюрократичних

цінностей,

історично

властивих

системі

державного управління, що певним чином відображається і на характері
розвитку українського суспільства в цілому, а також на модернізації системи
державного управління зокрема.
З огляду на те, що у сучасному світі у різних сферах суспільного життя
упевнено впроваджуються демократичні цінності, що безумовно впливає і на
підходи до управління в організаційних структурах, консервативність методів
організації праці у сфері державної служби (на противагу бізнес-структурам)
привертає до себе все більше уваги і все частіше стає об’єктом критики.
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Дійсно, не можна заперечувати той факт, що неоднорідне і динамічне
бізнес-середовище є джерелом набагато більш широкої різноманітності
управлінських підходів. В умовах ринкової економіки приватні організації не
бояться йти на експерименти в надії отримати переваги перед конкурентами.
Поряд з цим державні інституції, зважаючи на своє призначення і властиві їм
особливості, справляють враження організаційних структур, що практично не
змінюються з часом. Будь-які інновації заздалегідь ретельно зважуються,
узгоджуються на всіх рівнях влади і, лише отримавши позитивні оцінки за
цілим рядом аспектів, упроваджуються.
У різних країнах світу у сфері державної служби давно сформувалася
стійка система мотивації праці держслужбовців, що складається з чинників
матеріального і нематеріального стимулювання. Не дивлячись на очевидні
відмінності, в основі яких лежать культурно-історичні особливості народів і
націй, нерідко елементи цих систем багато в чому повторюють один одного,
завдяки чому стають зручними прикладами для запозичення і впровадження в
інших культурно-історичних умовах.
З точки зору мотивації праці Закон орієнтований на матеріальне
стимулювання, яке складається із основного окладу, територіальної надбавки,
надбавки на дітей, за вислугу років, за звання. Розміри, структура та динаміка
виплат визнаається спеціальним Законом про оплату [1].
Мотивація займає провідне місце в структурі особистості, яка є одним з
основних понять, що пояснюють рушійні сили поведінки людини. Тому в даний
час гостро стоїть питання про необхідність глибшого вивчення мотиваційної
сфери державних службовців. Хоча мотивація сама по собі ще не забезпечує
повного успіху, добитися чого-небудь без неї неможливо. Поведінка людей стає
вмотивованою тільки тоді, коли відбувається взаємодія декількох чинників.
Мотивувати працівника – значить торкнутися його внутрішніх інтересів, дати
йому шанс реалізувати їх під час роботи.
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Концепція винагороди державних службовців базується на принципах:
справедливості (відповідності винагороди трудовому вкладу); об’єктивності
(адекватності винагороди по відношенню до винагороди інших працівників);
послідовності (відсутності свавільних та безпідставних змін заробітної плати по
відношенню до різних працівників і в різні періоди часу); прозорості
(зрозумілості для працівника порядку винагороди та впливу його праці на неї)
[3].
Таким чином, новітні підходи до мотивації працівників повинні включати
як матеріальні, так і нематеріальні стимули, використовувати розробки авторів
теорій мотивації, надбання сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців та
практиків у сфері управління відповідно до умов часу та особливостей
діяльності персоналу.
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Успішність кожної держави в сучасному глобалізованому світі значною
мірою залежить від ступеня консолідації народу, який її творить. Чим нація
згуртованіша, тим менше конфліктів у суспільстві, тим впевненіше вона
почувається на міжнародній арені, а державний організм повною мірою
виконує функції щодо забезпечення основних прав і свобод своїх громадян.
Розгортання консолідації в демократичному суспільстві передбачає свободу
думки, слова та дії. По суті, суспільна консолідація в умовах демократії є
результатом синергійної взаємодії різних проектів консолідації. Це означає
принципове подолання репресивності і саморепресивності в консолідаційних
процесах; ці процеси перестають бути сутнісними умовами суспільного
єднання.
Демократизм та гуманізм – не романтичні додатки суспільної консолідації
в Україні, а головні її принципи, які зсередини наповнюють соціум
збалансованістю вертикальних і горизонтальних зв’язків, породжуючи його
ефективність, не даючи скотитися у крайності авторитаризму або анархії.
Демократична

й

гуманістична

консолідація

українського

суспільства

передбачає толерантність до позиції іншого і відстоювання своєї позиції не за
допомогою прихованих чи явних маніпуляцій, а в публічних діалогах, де
поважається гідність опонента, його право на світоглядну позицію та істину [3].
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Суспільна консолідація України на демократичних і гуманістичних засадах
можлива за умови не лише активної, а й вільної ролі в ній гуманітарної
інтелігенції. Сам факт вільного характеру дії і взаємодії гуманітаріїв між собою
та з соціумом означає відкритий діалог, а отже, їх гуманістичну спрямованість.
Зрозуміло, що якість суспільної консолідації може бути як недостатньо
позитивною, так і відверто негативною. Іншими словами, консолідація, як і
патріотизм, може бути як доброякісною, так і злоякісною. Отже, перед нами
постає проблема критеріїв доброякісності суспільної консолідації країни.
Ефективний цивілізаційний розвиток та наростання суб’єктності країни у світі
можуть

вважатися

головними

критеріями

доброякісності

суспільної

консолідації, якщо суспільству притаманна гуманістична спрямованість
ефективного цивілізаційного розвитку і гуманістичне наростання суб’єктності
країни.
Україна є одним із прикладів суспільної консолідації. Саме тему
консолідації в Україні розглядав віце-президента НАН України Сергій
Пирожков. У своїй доповіді академік констатував, що в 2014 році (початок
російської агресії на Донбасі) була присутня недостатня консолідованість
українського суспільства, з одного боку, обумовлена як збереженням історично
позначених, так і новонароджених ліній конфронтації, а з другого — рівнем
взаємної недовіри між населенням та владою, між найманою працею та
капіталом, між різними соціальними верствами. Взаємна недовіра посилюється
також загальною розгубленістю населення в атмосфері соціально-економічної
кризи та воєнної агресії Росії, яка супроводжує процес реформ [1].
Тому, на думку науковців, перед державною владою, політичним та
економічним

істеблішментом,

перед

усією

інтелектуальною

частиною

суспільства стояло невідкладне завдання — запобігти негативній конфронтації
в її руйнівних формах та досягти конструктивної консолідації як згуртованості
населення навколо спільних цінностей та спільної мети на демократичних та
гуманістичних засадах.
Конфронтація - становище, коли якісь особи, групи, держави опиняються
перед загрозою зіткнення між собою.
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На разі стало очевидним, що державній владі не вдалося повністю
запобігти конфронтації. Зовнішні загрози та публічні службовці, що насправді
підбурювали суспільство та підозрюються на сьогодні в державній зраді, у
великій мірі сприяли нинішній військовій агресії росії до України. 14 лютого
2022 року був підписаний Указ Президента України №53 «Про невідкладні
заходи щодо консолідації українського суспільства».
Указом було постановлено:
1. Оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання. У цей день:
- підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх
населених пунктах;
- виконати о 10.00 Державний Гімн України;
- провести закордонним дипломатичним установам України в державах
перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку
України.
2. Кабінету Міністрів України в одноденний строк затвердити план
заходів, передбачивши, зокрема:
- забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил України на 30 відсотків та доведення до 20
відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення
військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної
гвардії України;
-

створення

на

основі

діючих

інформаційних

ресурсів

єдиної

інформаційної платформи UАразом для забезпечення щоденного інформування
населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для
зміцнення

обороноздатності

держави,

а

також

організацію

належної

інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність державних органів з
питань забезпечення безпеки громадян;
- прискорення створення і функціонування системи територіальної
оборони, належного ресурсного забезпечення заходів із підготовки громадян до
національного спротиву.
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3.

Державним

органам

забезпечити

належне

їх

функціонування,

перебування посадових осіб на роботі та виконання ними обов'язків відповідно
до складеної присяги, а у разі виявлення порушень застосування в
установленому порядку відповідних санкцій.
Метою указу було посилення консолідації українського суспільства,
зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційнопропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість
[4].
24 лютого 2022 року після оголошення військового стану в Україні та
прояву російської агресії, суспільна консолідація в Україні значно зросла. Не
зважаючи на численну кількість українців, що виїхали за кордон, об’єднання
нації проти ворога відбулося з шаленою швидкістю як в середині країни так і
поза її межами. Суспільна консолідація українців під час війни заслуговує
окремої уваги. Люди згуртувалися, допомагають чим можуть, підтримують
морально. Весь цивілізований світ підтримує Україну у протистоянні
російській агресії. Мільйони людей виходять на мітинги в багатьох країнах, де
вимагають від своїх урядів посилення або введення санкцій для росії, а також
військової і гуманітарної допомоги для України. Значною підтримкою для
людей відзначилося і місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування не
лише не заважає військовим, а й власними силами протистоїть окупантам.
Органи публічної влади та волонтери різними методами намагаються
допомагати людям: привозять їжу, одяг, ліки; намагаються евакуювати
громадян з гарячих точок у більш безпечні місця; підтримують психологічно,
для того щоб об’єднаними силами відбити ворога та зберегти дух нації.
Головний результат подій останніх тижнів - небувала консолідація
українців навколо думки про те, що лише українська має бути державною
мовою в їхній країні: ця думка домінує навіть у східних регіонах України. Про
намір у найближчому майбутньому перейти виключно на українську заявляють
близько третини російськомовних українців та близько двох третин двомовних
громадян країни [2].
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За даними соціологів, за останнє десятиліття спостерігається стала
динаміка зростання кількості тих, хто вважає українську мову рідною: з 57% у
2012 році до 76% у 2022 році. Російська мова за 10 років втратила з 42 до 20%.

Рисунок 1 – Динаміка зростання кількості тих, хто вважає українську мову
рідною
У цій динаміці фахівці звертають увагу, що помітні зміни у мовній
самоідентифікації відбулися у 2012-2016 роках. Одними із ключових причин
стали реакція суспільства на експерименти тодішньої влади у мовній політиці;
події Революції Гідності; агресія росії проти України у 2014 році і тимчасова
окупація Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.
Крім того, позитивна динаміка у самоідентифікації відбулася за рахунок
зміни ставлення до української мови у центрі, а також на півдні та сході
України.
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Як

зауважили

соціологи,

можна

констатувати

стале

зменшення

російськомовного сегменту українців: у 2012-му таких респондентів було
близько 40%, наприкінці 2021-го – 26%, а на початку війни – 18%. Натомість,
«перетік» російськомовних відбувається у сегмент «двомовних» (з 15 до 32%).

Рисунок 2 – Результати опитування яка мова рідна для українців
Кількість тих, хто постійно користується лише українською вдома, зросла
незначно - з 44% до 48% [5].
Отже, процес суспільної консолідації розглядається як: зміцнення,
згуртування суспільства та усіх його компонентів; вибір, який веде до
формування сукупності правил політичної гри, спільних домовленостей, які є
результатом взаємної згоди. Наразі основою для консолідації українського
суспільства виступає національна ідея та суміжні з нею соціокультурні
чинники: національна свідомість, національна ідентичність, спільна культура,
історична пам'ять тощо.
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розрив у оплаті праці та рекомендації роботодавцям для зменшення ризику
несправедливої упередженості.
Ключові слова: гендерні стереотипи, гендерна нерівність, скляна стеля,
керівна посада, специфічні форми стереотипів.
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Стереотипи є стійкими та поширеними в суспільстві. Вони можуть
формуватися без нашого свідомого усвідомлення, а стереотипи соціальних
категорій будуються на основі років впливу стереотипних зображень груп у
суспільстві. Замість того, щоб розглядати риси та переваги людей як індивідів,
ми можемо замість цього свідомо чи несвідомо покладатися на стереотипи, щоб
сформувати судження про людей, які можуть бути неточними.
Однією з специфічних форм стереотипів, які можуть призвести до того, що
чоловікам віддають перевагу перед жінками на робочому місці, є гендерні
стереотипи.

З

раннього

віку

діти

піддаються

гендерно-стереотипним

зображенням чоловіків і жінок, які вчать їх пов’язувати жінок із сімейними та
домашніми обов’язками, а чоловіків – із кар’єрою та керівництвом. У той час як
чоловіків стереотипно вважають компетентними, активними та ідеальними для
лідерства, жінок стереотипно вважають емоційними, турботливими та
делікатними. Ці стереотипи можуть вплинути на професію, яку ми вважаємо
прийнятною для чоловіків і жінок.
Гендерні стереотипи можуть впливати на нас як свідомо, так і несвідомо.
Деякі люди можуть мати явні, сексистські уподобання, які змушують їх
уникати роботи з жінками та їх працевлаштування; інші можуть приймати
навмисне рішення не наймати жінок через стереотипи, що ґрунтуються на
певній істині, що жінки частіше, ніж чоловіки, залишають робочу силу, щоб
піклуватися про дітей. Однак більшість людей, які демонструють гендерну
упередженість, імовірно, до певної міри піддаються впливу несвідомих
стереотипів.
Незважаючи на значне сприяння різноманітності в компаніях, а також
законодавство щодо рівних можливостей для жінок і чоловіків, слід зазначити,
що жінки все ще залишаються значною мірою в меншості на посадах прийняття
рішень. Це спостереження відображає феномен скляної стелі, який є
вертикальною дискримінацією жінок у компаніях. Незважаючи на те, що
скляна стеля викликала дослідницький інтерес, деякі автори зазначають, що
теоретичні моделі не зробили жодних спроб розвинути розуміння цього явища
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та його наслідків. Тому наше дослідження має на меті заповнити цю прогалину
та краще зрозуміти феномен скляної стелі, розглянувши як його попередні, так і
можливі наслідки.
Ми також досліджували наслідки скляної стелі для організаційного
ставлення та благополуччя на роботі, розглядаючи конфлікт між роботою та
сім’єю як можливий посередник. Ми опитали 30 жінок на керівних посадах у
Вінницькій обласній адміністрації. Наше дослідження підкреслює важливість
усіх трьох факторів у появі сприйняття диференційованого ставлення і,
зрештою, уявлення про існування скляної стелі. Більше того, наші результати
показують, що вплив скляної стелі повністю опосередковує на навантаження на
роботу та зайнятість, а частково опосередковує вплив скляної стелі на
задоволеність роботою та намір звільнитися.
Гендерна несправедливість на робочому місці може бути притаманною
процесам набору, особливо в галузях, де переважають чоловіки. Проте гендерне
упередження може призвести до втрати продуктивності приблизно на 2,8
мільйона доларів на рік, показало недавнє дослідження. Стандартизовані
співбесіди та оцінки на основі навичок можуть допомогти вирішити цю
проблему. Так само, як і прозорість заробітної плати та пропозиція гнучкої
роботи, щоб дозволити виконувати обов’язки по догляду за дітьми.
Незважаючи на зусилля щодо покращення гендерної рівності на робочому
місці, жінки все ще заробляють значно менше, ніж їхні колеги-чоловіки, і
залишаються недостатньо представленими на вищому рівні. Справді, за даними
Всесвітнього економічного форуму, світова різниця в оплаті праці між статями
минулого року становила 50%. Проте покращення рівності на робочому місці
також має свої переваги для роботодавців. Недавнє дослідження Університету
штату Орегон показало, що вплив гендерної упередженості в 1% у компанії зі
списку Fortune 500, яка наймає 8000 людей на рік, може призвести до втрати
продуктивності приблизно на 2,8 мільйона доларів на рік.
Гендерний розрив в оплаті праці вимірює різницю в середніх заробітках
чоловіків і жінок. За даними Statista, у 2020 році жінки в усьому світі заробляли
64

81 цент на кожен долар США, зароблений чоловіками. Хоча з роками цей
показник покращився – з 74 центів у 2015 році – потрібно більше роботи,
особливо тому, що жінки все ще рідше домовляються про свою зарплату.
Роботодавці можуть сприяти гендерній рівності на робочому місці, будучи
прозорими щодо заробітної плати, щоб гарантувати, що жінки не отримують
менше, ніж чоловіки на еквівалентних ролях. Заробітна плата може спонукати
жінок-претендентів і співробітників домовлятися про свою заробітну плату,
вказуючи розумні очікування щодо певної ролі.
Роботодавцям рекомендується використовувати оцінки на основі навичок і
структуровані інтерв’ю під час найму, щоб зменшити ризик несправедливої
упередженості. Просування кандидатів виконувати завдання, які вони повинні
виконувати на посаді, на яку претендують, дає можливість організаціям оцінити
їх придатність на основі їхньої ефективності. Ці завдання мають бути
стандартизовані

для

всіх

заявників,

щоб

забезпечити

справедливість.

Рекрутерам також закликають використовувати структуровані співбесіди, де
всім кандидатам задають однакові запитання у заздалегідь визначеному
порядку та форматі. Оцінювання відповідей за стандартизованими критеріями
зменшує ризик несвідомої упередженості.
Інший спосіб покращити гендерну рівність на робочому місці – дозволити
жінкам бути наставниками для чоловіків. Наставництво на робочому місці
може виявитися неоціненним у допомозі працівникові просунутися в кар’єрі.
Переваги молодших бізнес-леді, які мають наставника, щоб допомогти
подолати бар’єри, з якими вони стикаються, добре задокументовані. Але саме
те, що жінки-наставники чоловіків можуть принести користь як сторонам, так і
суспільству в цілому, дозволяючи людям дізнатися більше про різні стилі
роботи та керівництва.
Покращення балансу між роботою та особистим життям може принести
користь як чоловікам, так і жінкам. Гендерна рівність на робочому місці також
значно посилюється після того, як жінки народжують дітей – проблему, яку
можна вирішити за допомогою політики спільної відпустки по догляду за
дитиною та надання можливості працюючим батькам рівномірно розподіляти
догляд за дітьми.
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Співвідношення жінок на вищих керівних посадах покращується дуже
повільно, навіть у таких країнах, як Ісландія, які мають високі показники
гендерної рівності. Незважаючи на те, що понад три десятиліття досліджень
задокументували бар’єри, з якими стикаються жінки, які шукають керівні
посади, доведено, що жінки сприймають топ-менеджмент як закриту для них
мережу. Посади вищого керівництва, здається, призначені для чоловіків і
вимагають від жінок брати на себе непосильні обов’язки. Свою наполегливу
працю та старанність вони сприймають як неоцінені. Нарешті, вони
порівнюють

і

протиставляють

себе

стереотипу

керівника-чоловіка

і

звинувачують себе в тому, що вони не відповідають цій ролі. Таким чином,
вони відчувають тиск, щоб адаптуватися до чоловічої гендерної ролі, якщо
вони хочуть мати шанс зайняти керівну посаду. Невідповідність цій ролі ще
більше підриває їхню впевненість у собі та амбіції, зменшуючи ймовірність
просування по службі.
Незважаючи на величезні зусилля протягом багатьох років, спрямовані на
покращення можливостей жінок на робочому місці, проблема гендерної
нерівності на вищому рівні бізнесу досі не вирішена. Розрив у керівництві
жінок скорочується, але дуже повільними темпами, і дуже важливо, щоб ми
вирішили нестачу представництва жінок на посадах високої влади.
Останні статистичні дані Центру досліджень економічної політики та
Всесвітнього економічного форуму показали, що під час пандемії країни,
очолювані жінками, швидше та рішуче закрили карантин, рятуючи життя.
Створення різноманітного робочого місця - це не те, щоб надати жінкам
навички та тактику, необхідні для виживання в чоловічому світі. Компанії
повинні трансформуватися, щоб так звані чоловічі риси, такі як впевненість і
наполегливість, не були пріоритетними над жіночими якостями, такими як
співчуття і терпіння.
В ідеалі, ці риси взагалі не мають прив’язуватися до статі. Приділяти час,
щоб заглибитися в те, як бізнес визначає успіх, і оцінити політику набору та
процеси оцінки є життєво важливою основою, на якій можна побудувати
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працездатні та стійкі зміни до інклюзивності. Також важливо використовувати
індивідуальний підхід – важливо не те, що працює для всіх компаній, а те, що
працює для вас. Важливим першим кроком є спілкування з працівниками та
визначення того, як стать впливає на мислення та прийняття рішень. Щоб
запобігти затримці жінок на робочому місці, важливо визнати, що вони все ще
схильні брати на себе більшу відповідальність, коли справа доходить до
догляду за дітьми, і, у свою чергу, пропонують альтернативні способи роботи,
щоб допомогти їм досягти успіху під час створення сім’ї.

У той же час

підприємства повинні забезпечити та підкреслити, що така політика, як гнучка
робота та відпустка по догляду за дитиною, доступна як для чоловіків, так і для
жінок. Роблячи це, вони можуть допомогти нормалізувати ідею про те, що
будь-який з батьків може бути основним опікуном, незалежно від їхньої статі.
У свою чергу, працівники відчуватимуть менший тиск, щоб відповідати
застарілим очікуванням щодо своєї ролі в сім’ї. Таким чином, політика, яка
підходить для сім’ї, створює свободу для всіх, тому вона має вирішальне
значення для нашої стратегії гендерної рівності.
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Публікація презентує дослідження теоретичних основ гендерних особливостей
психології особистості та їх впливу на управлінську діяльність. Праця включає
в себе розкриття відмінностей чоловіка та жінки від народження до
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Актуальність теми полягає у сучасних проблемах та перешкодах гендерної
рівності в управлінні. Нині у світі сталося багато трансформацій, які
безпосередньо подіяли на управлінську діяльність та роль жінки й чоловіка в
ній. Не дивлячись на всебічну рівність у всіх сферах життя, існує все ж таки
багато завад, питань, проблем, з якими зіштовхуються обидві статі саме у
робочому середовищі. Сьогодення показує нам, що питання гендерної рівності
та особливостей не може залишатися поза увагою, тому що цей аспект
стосується абсолютно кожної людини, яка живе повноцінним життям, працює,
має амбіції, цілі та мрії.
Цілями статті є вивчення теоретичної бази гендерних особливостей
психології особистості в управлінській діяльності та причини, чому роль жінки
в управлінні була часткова або взагалі відсутня, що змінилося в теперішній час,
чи зосталося з минулих епох.
Чи є відмінності у мозку чоловіка та жінки? Як показують наукові
дослідження – відмінностей немає. Мозок чоловіка та мозок жінки абсолютно
однаковий, хоча можуть бути відмінності у розмірі цього органу, жіночий
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мозок на 10% менший від чоловічого, але це не впливає на розумову діяльність.
Тобто, задатки у всіх рівні від народження (з гендерної точки зору). Людей
виховує світ стереотипів ще з самого дитинства. З дівчат формуються чуттєві,
емоційні, гнучкі, у плані спілкування та домовленостей, особистості, як з
хлопців – логічні, прагматичні у своїх діях, прямі, неемоційні (особливо у
своєму робочому середовищі). Ці всі якості прямують з народження, оточення,
в якому виховувалася дитина, дитячого садка, школи, де самі люди вирішують
роль чоловіка та жінки у житті: поведінка, дії та обов’язки. За словами
філософині Сімони де Бовуар «жінкою не народжуються – жінкою стають», це
влучний вислів, який відноситься до обидвох статей, адже ми народжуємось і
вже крокуємо по готовому «сценарію», у процесі зростання та адаптації ми
підпорядковуємося вже готовим «вірним» ролям у житті, які підходять
традиційним поняттям [1].
За останні століття люди вже трішки відійшли від гендерних стереотипів
та впевнено боряться за рівність. Наприклад, до 1930-х років заборонялося
призначати жінок на керівні посади, в силу їх періодичної емоційної
нестабільності через буяння гормонів, але й ця теорія була спростована.
Гормони не впливають на інтелектуальний та емоційний стан жінок, внаслідок,
не залишилося аргументів не призначати осіб жіночої статі на керівні посади.
За аналізом багатьох джерел, які присвячені темі гендеру, та об’єктивізм
дають можливість стверджувати, що, насправді, ми живемо в світі, в якому
трактують гендерні підходи, які уподібнюються зі статево-рольовими.
Внаслідок еволюції жінкам було властиво виховувати дітей та оберігати
домашнє вогнище, а чоловікам – йти добувати їжу. Єдиним роз’ясненням
гендерних ролей є біологічний детермінізм, який, по суті, й ділить нас на статі.
Але в світі відбувається прогрес, ніщо та ніхто не стоїть на місці, абсолютно все
змінюється, все більше людей відходять від стереотипів (навіть, якщо на них
людина виховувалася), тим паче від гендерних ролей [2].
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Що ж все таки сталося, що жінки та чоловіки такі несхожі? Стать – це
комплекс обопільних контрастуючих генеративних та зв’язаних ознак індивіда
одного типу. Приналежність до статі характеризується сукупністю чинників,
його формування складний та багаторівневий процес, який займає немало часу.
Стать формується під час запліднення, саме X-хромосоми та Y-хромосоми
утворюють генотип, від якого ми й ділимося на жінок та чоловіків. Всю
різницю у поведінці та особливостях емоційного та психічного стану
створюють дані хромосоми. В сукупності всіх цих факторів отримуємо в
наслідку, що жінкам властиві: ширше поле зору, розвиненіша моторика, вища
скоординованість рухів з отримання зорового інформування, їм властиві звичні
дії у будь-яких ситуаціях, у стресових вони губляться, що не можна сказати про
протилежну стать. А чоловіки навпаки краще діють та обирають адекватні
рішення у стресових ситуаціях [3].
Зі всього вищесказаного можна поступово переходити до роз’яснень у
чому ж тоді різниця гендерних особливостей психології особистості та їх вплив
на управлінську діяльність. Невіддільний аспект прав та свобод людини – це
рівність, саме за допомогою неї люди отримують однаково: освіту, охорону
здоров'я, можливості різноманітних робіт та посад. На керівні посади, які
вимагають точність, уважність, стресостійкість, вольовий та твердий характер,
вміння швидко та обдумано приймати рішення, теж може претендувати не
кожен, до цього треба мати хист та лідерські якості. Сама будова більшості
підприємств та організацій зводиться до структурного керування. Воно
орієнтується на задачі, поставлені перед ним, на жорстке та реальне управління,
ще, через кризове становище, яке часто спостерігається у нашій країні,
виробничі установи знаходяться у складних умовах, які потребують швидких та
ефективних рішень, які розв’яжуть проблеми та виведуть підприємство на
належний рівень. Це складні задачі, які не під силу кожній людині, навіть в
силу характеру. Більшість жінок мають м'яку, ніжну натуру, яким просто не
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природньо знаходитися у такій сфері, яка вимагає жорсткості, сили,
міцності. Тому ще з давнини саме чоловіки були головами всіх структур. Але є
жінки, які очолюють організації краще за чоловіків, все залежить від
особливостей характеру та амбіцій.
Неправильно, що управлінців відрізняють за статевою ознакою, а ділові
риси зостаються поза увагою. Адже головне призначення керівника - це
згуртовувати, організовувати своїх підлеглих в цілісний колектив, проектувати
та спрямовувати їх дії задля результату та виконувати контроль над реалізацією
поставлених задач. Для цього не вистачить бути професіоналом своєї справи,
потрібно мати лідерські якості. Підпорядковані мають признавати авторитет
свого керівника, який не боїться ризикованих ситуацій, бачить наперед.
Більшість признає, що це все не властиве жінці, яка, у свою чергу, має тонку
натуру, та все ж таки жінки керівники – це дійсність [4].
Гендерні

напрями

в

управлінській

діяльності

охвачують

багато

різноманітних підходів до керування організацією чи колективом. Було
проведено багато досліджень, які показали, що за параметрами (які
досліджувались) є певні розрізнення. Але в наукових експериментах не було
знайдено відмінностей в інтелекті, сприйнятті інформації, навчанні в цілому,
рис характеру у носіїв обох статей. У підсумку були стверджені деякі висновки,
які показують та визначають жінку щодо підходящої можливості ефективно
керувати організацією або окремим колективом. На рисунку 1 зображені
відмінності гендерних особливостей у керуванні. Можна побачити, що
поведінка чоловіка та жінки на керівній посаді дійсно різниться, одна стать
обирає логіку, інша – інтуїцію, і так далі.
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Рисунок 1 – Гендерні особливості у керуванні
Критерієм прогресу – є роль жінки у суспільстві. Тому це питання таке
важливе і має вирішуватися стараннями всієї спільноти. Якщо в оточуючому
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суспільстві існує невисокий ступінь судження гендерної рівності, то це
спричинить відбиток й на робочому середовищі, а саме на керівних посадах, які
займають жінки. Багато досліджень на тему гендеру в управлінській діяльності
показали, що існує ряд проблем, які можуть супроводжувати особу жіночої
статі, а саме:
дія кола людей в робочому середовищі. Ми виділили 2 перешкоди
на шляху рівності між обома статтями: перша перешкода – чоловіків хочуть
бачити незалежними, вольовими, сильними, а жінок – навпаки, незначними у
своїх діях та підпорядкованими комусь; друга перешкода – людські цінності у
традиційному розумінні та високе становище на роботі – речі невідповідні, і
жінки не намагаються досягти вершин кар’єри, не бажаючи ризикувати своїми
сімейними цінностями;
недостатність часу. Так як більшість жінок, які обіймають посади
керівників, середнього віку і мають вже сім'ю, якій також потрібно приділяти
немало уваги або інші турботи, можуть потерпати від емоційного та фізичного
виснаження, це все може відобразитись на якості роботи.
Це основні причини чому ж все таки жінок в управлінській діяльності
менше чоловіків, одна проблема тягне за собою іншу і не кожен готовий
жертвувати однією сферою (наприклад, сімейною або навпаки робочою) заради
іншої, тому все залежить від бажань та амбітності.
Щодо оцінювання праці чоловіків та жінок вагомим питанням є
класифікаційний підхід. Не дивлячись на нейтральні результати виконаної
роботи, жінки отримують меншу заробітну плату, їм надається не так багато
інформації та строки виконання певної задачі обмежені невеликою кількістю
часу.
Без певного об’єктивного розумного обґрунтування жінкам приписується
замало досвіду, кваліфікації, недостатність бажання просуватись по кар’єрі,
відсутність логічного мислення. Тому, щоб спростувати всі ці «ярлики» жінці
доводиться

перетинати

більше

перепон

ніж

чоловікові.

На

думку

американських спеціалістів, для особи жіночої статі дорога до управління
зв’язана з осиленням багатьох перешкод, а для чоловічої – із втіленням чималих
можливостей.
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Існує популярна теорія під назвою «скляна стеля», яку створили
американські феміністки у 1980 році, перш за все – це перегородка, яка заважає
жінці ставати лідером. Але згодом це поняття перемінилося і стало відноситися
до чоловіків теж, іншими словами, ідея не змінилася тільки тепер «перешкода
на шляху до лідерства» стосується обох статей. Постійними бар'єрами є:
вікові обмеження;
сукупність знать, вмінь;
вірування;
належність до певної країни/нації.
Підсумовуючи можна зазначити, що для чоловіків у сучасному світі все
одно існує менше проблем, щоб швидко та успішно просунутись по кар’єрній
драбині. Як показали деякі дослідження, жінку спочатку не сприймають як
лідера, як бійця, тому вони частіше наштовхуються на перешкоди в просуванні
по службі, аніж чоловіки. Але все ж таки жінка-керівник – це реальність та
успішне будування кар’єри. Як зазначалося вище, все залежить від бажань та
потреб конкретної людини, неважливо якої вона статі.
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Андрій Очеретний
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЩОДО
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ
У статті проаналізовано поняття дискримінації, висвітлено її ознаки.
Розкрито зміст видів спільної діяльності в царині протидії дискримінації.
Доведено, що дискримінація є неоднозначним феноменом, який має негативний
та позитивний аспекти, наведені принципи недискримінації.
Ключові слова: дискримінація, принципи недискримінації, види спільної
діяльності, рівність, права людини, антидискримінаційна експертиза.
Актуальність дослідження пов’язана з тим, що з прийняттям Закону
України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», реалії
реалізації його норм засвідчують кволу активність протидії дискримінації
органів місцевого самоврядування та дещо формальне ставлення до цього
питання. Не розроблені місцеві стратегічні програми щодо запобігання та
протидії дискримінації, які б стали незамінним дороговказом, обов’язковим для
врахування органами державної влади та місцевого самоврядування при
плануванні своєї діяльності. Також, значна частина органів влади та місцевого
самоврядування докладає недостатні зусилля до проведення інформаційнопросвітницької роботи з тематики запобігання та протидії дискримінації, а
науковим розробкам у цій сфері, аналізу проблем цільових груп у контексті
забезпечення рівності прав і можливостей сприяє лише порівняно невелика
кількість органів.
Проблемам боротьби з дискримінацією, зокрема забезпечення співпраці з
громадськими

організації

щодо

дотримання

принципу

недискримінації

присвячено праці багатьох науковців, зокрема: Л. Амелічева, О. Дашковської,
О. Коршунова, І. Кресіна, В. Крусса, С. Погребняка, С. Рабіновича, О. Руднєва
та багатьох інших. Так, наведені вище та інші науковці вважали, що причини
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низької активності з відповідної боротьби криються у соціально-економічних
площинах. Серед них можна зазначити такі: другорядне значення поміж питань
стратегічного розвитку в свідомості очільників влади; низький рівень
обізнаності та розуміння положень як антидискримінаційного законодавства та
принципів формування державної політики з питань недискримінації зокрема,
так і визнання існування самої проблеми дискримінації загалом [3].
Метою статті є дослідження теоретичних проблем активізації співпраці з
громадськими організаціями щодо дотримання принципу недискримінації.
Боротьба з дискримінацією ускладняється тим, що вона залежить від
сприйняття суб’єктивної думки й упередження про здібності й позицію людей,
а не від об’єктивних обставин. Особа позбавляється можливості реалізувати
свої права та свободи, що спричиняє зменшення авторитету права як
ефективного соціального регулятора. В статті варто розглянути законодавчі
акти, які регулюють наведену вище проблематику. Так, законодавство України,
згідно зі статтею 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації» [1], ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає
незалежно від певних ознак: забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або
груп осіб; забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; повагу до
гідності кожної людини; забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп
осіб.

Крім того, українське законодавство виділяє складові принципу

недискримінації, перелічені вище, однак не дає йому окремого визначення. Для
розуміння того, що є принципом недискримінації в міжнародному та
європейському праві, яке український законодавець у цій сфері використовує як
модель, відзначимо такі його основні принципи:
1. Однакове поводження з особою або групою осіб, яка попри свої
захищені ознаки перебуває в аналогічному становищі з іншою особою або
групою осіб.
2. Різне поводження з особою або групою осіб, яка через свої захищені
ознаки перебуває у відмінному становищі від іншої особи або групи осіб.
3. Відсутність негативних наслідків застосування правових норм, правил
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або критеріїв, зокрема нейтрально сформульованих, для осіб або груп осіб у
зв’язку з їхніми захищеними ознаками та порівняно з іншою особами або
групами осіб.
Далі зазначимо, що співпраця з громадськими об’єднаннями щодо
запобігання та протидії дискримінації є вкрай вигідною для органів державної
влади та місцевого самоврядування з кількох причин. По-перше, вона дозволяє
залучати той вузькопрофільний експертний потенціал, якого може бракувати
відповідним працівникам державних органів. Окрім цього, якщо мова йде про
спільну роботу з організаціями, які представляють конкретні вразливі групи,
зокрема закриті або напівзакриті, як-то роми, біженці, ЛГБТ та інші, то
співпраця також дозволяє отримати доступ до таких цільових груп, а відповідно
– отримати можливість для кращого визначення їхніх потреб та проблем [2].
По-друге, співпраця з громадськими організаціями – це також можливість
компенсувати брак як людських, так і фінансових ресурсів, який часто є
значною перепоною для органів державної влади та місцевого самоврядування
для приділення повноцінної уваги питанням запобігання та протидії
дискримінації. Залучення суспільства до соціальної роботи також дозволяє
привернути

додаткове

фінансування

на

свої

ініціативи,

адже

багато

громадських організацій отримують кошти від донорських установ на
проведення навчання з прав людини, роботу із громадами, інформаційні
кампанії, тощо.
Якщо аналізувати практику співпраці з громадськими організаціями щодо
дотримання принципу недискримінації, то можна її поділити на такі напрямки:
1. Аналіз чинної нормативно-правової бази або громадська експертиза та
розробка норм і правил, які б дозволили органам місцевого самоврядування
уникати дискримінації та нерівного поводження в своїй роботі. Залучення
експертного потенціалу громадських організацій тут можливе до аналізу
нормативної бази, моделювання типових ситуацій, коли те чи інше
положення/правило може призвести до ситуації непрямої дискримінації, збору
кращих практик, перекладу та адаптації до українських реалій основних
антидискримінаційних стандартів та/чи політик, що використовуються в світі.
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Спільну роботу з громадськими об’єднаннями можна побудувати кількома
шляхами.
1. Перший: громадські організації самостійно аналізують нормативні
документи та презентують результати разом із рекомендаціями. Органи влади
можуть використати рекомендації, провести обговорення їх виконання із
громадськими організаціями, залучити інших зацікавлених осіб з місцевих
громад. Для виконання рекомендацій можна створити робочу групу із
залученням представників громадських організацій, членів громад/груп,
представників влади.
2. Інший можливий шлях побудови такої роботи – це спершу провести
обговорення проблеми (громадські організації та органи влади), вибрати одну
чи кілька сфер, на яких будуть сфокусовані зусилля, намалювати карту потреб
та створити робочий план. За бажання таку спільну діяльність можна
перетворити на проект та знайти для цього додаткове фінансування. У цьому
контексті варто звернути особливу увагу на те, що співпраця органів державної
влади та місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями щодо аналізу
нормативно-правової
антидискримінаційним

бази

добре

вкладається

законодавством

в

громадської

рамки

передбаченою

антидискримінаційної

експертизи. Так, статтею 13 громадські організації наділені правом проводити
громадську антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових
актів, які розробляються органами влади. Водночас, Постанова Кабінету
Міністрів України «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та
громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових
актів» від 30.01.2013 № 61 встановлює, що громадська антидискримінаційна
експертиза проводиться в рамках публічного громадського обговорення та
відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996. Відповідно до зазначеного
Порядку проведення консультацій з громадськістю «в обов’язковому порядку
проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського
обговорення щодо:
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• проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне
значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків
громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення
обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського
суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих
органам виконавчої влади відповідними радами;
• проєктів регуляторних актів;
• проєктів державних і регіональних програм економічного, соціального і
культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання [3].
Власне, якщо подивитися на наведений перелік актів, які підлягають
обов’язковому громадському обговоренню, то можна побачити, що саме ці
категорії нормативно-правових актів і є такими, що несуть найвищий ризик
дискримінаційності.
3. Навчання працівників органів місцевого самоврядування дотримання
принципу недискримінації та рівності, запобігання та протидії дискримінації
може відбуватися за допомогою методичних посібників та тренінгових модулів
із питань протидії дискримінації та нерівності, проведення фактичних
тренінгів, розробка он-лайн курсів та проведення он-лайн занять [4]. Таку
роботу можуть виконувати громадські організації за власною ініціативою та
запрошувати

представників

органів

державної

влади

та

місцевого

самоврядування до участі у своїх заходах.
4. Іншим варіантом співпраці є замовлення у громадських організацій
таких курсів/модулів та залучення їхніх тренерів до проведення навчання для
працівників органів державної влади та місцевого самоврядування на
регулярній

основі.

Навчання

можуть

бути

як

разовими

у

вигляді

лекцій/семінарів від кількох годин до цілого дня, так і у вигляді одно- чи
дводенного інтерактивного тренінгу. Разом з тим, слід зважити на те, що
працівники різних підрозділів за своїми посадовими обов’язками виконують
різні функції, комусь потрібне загальне ознайомлення з принципами
недискримінації та рівності, а комусь поглиблений курс стосовно того, як
уникати дискримінації під час спілкування із населенням чи наданні послуг
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членам громади. Також,

було б доречним внесення до курсу підвищення

кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування
теми «запобігання та протидія дискримінації».
5. Ще одним дієвим способом популяризації упередження дискримінації
можуть стати збір даних про індивідуальні випадки дискримінації та
моніторинг ситуації в певних сферах та/ чи щодо окремих груп. Громадські
організації, особливо ті, що представляють окремі дискриміновані групи та
надають їм послуги, мають безпосередній контакт із громадами та отримують
від них інформацію про різні порушення прав людини. Окремі громадські
організації, в залежності від характеру своєї діяльності, проводять моніторинг
порушення прав людини щодо окремих видів прав, щодо тієї чи іншої групи,
або щодо певних сфер суспільного життя. Відповідно, співпрацюючи з такими
громадськими

організаціями,

органи

державної

влади

та

місцевого

самоврядування можуть отримувати інформацію про випадки дискримінації «з
перших рук» [5]. Також, варто було б використовувати потенціал, ресурс і
знання громадських організацій для того, щоб правильно скласти карту
проблем та потреб громади. Отримавши та разом проаналізувавши інформацію
в рамках робочої групи, органи влади, громадські організації та члени громади
можуть розробити план конкретних заходів, що саме потрібно зробити, щоб
покращити ситуацію.
6. Проведення опитувань і наукових досліджень.
7.

Просвітницька

діяльність,

зокрема

направлена

на

виховання

толерантності та поваги до розмаїття та підвищення правової обізнаності про
можливості захисту від дискримінації. З огляду на загальну мету державної
політики в сфері запобігання та протидії дискримінації, зазначену у статті 7
Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»:
«виховання і пропаганда серед населення України поваги до осіб незалежно від
їх певних ознак, поширення просвітницької діяльності у цій сфері», «співпраця
з громадськими організаціями щодо розробки спільних просвітницьких та
інформаційних дій у цій сфері» – це поле для багатьох заходів. Так, можуть
розроблятися та проводитися на місцевому рівні навчальні курси для молоді,
окремі просвітницькі кампанії для членів громад, інформаційні кампанії.
80

Таким

чином,

налагоджена

реальна

співпраця

з

громадськими

організаціями щодо висвітлення питань порушення прав людини, спільні
заходи

з просвітницької діяльності сприятимуть дотримання принципу

недискримінації.
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Світлана Петрук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Статтю присвячено вивченню теоретичних засад місцевого економічного
розвитку. Визначено нормативно-правову складову економічного розвитку
територіальних громад. Виокремлено стратегічні цілі Державної стратегії
регіонального розвитку на 2021-2027 роки в контексті економічного розвитку
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територіальних громад. Наголошено, що важливим аспектом нової політики
місцевого економічного розвитку є зміна підходу до управління від переважно
централізованого до багаторівневого із залученням різних зацікавлених сторін.
Ключові слова: економічний розвиток, місцевий рівень, територіальна
громада, децентралізація, управління.
Актуальність теми дослідження. Передання територіальним громадам
повноважень і бюджетних ресурсів для забезпечення добробуту їхніх жителів
ознаменувало

проведення

адміністративно-фінансової

децентралізації

в

Україні. Проте ці процеси не завжди супроводжуються створенням важелів
впливу для забезпечення економічного зростання на локальному рівні, а
проблема низької дієвості економічних механізмів поглиблюється з огляду на
значну нерівномірність людського та фінансово-економічного потенціалу
територіальних громад.
Всі ці процеси змушують по-новому оцінювати та обґрунтовувати засади,
принципи та механізми місцевого економічного розвитку, що здійснюють
Новіков В., Шульц С., Банташ А., Гринчишин І., Кравціва В., Сторонянська І.
Метою дослідження є вивчення теоретичних засад місцевого економічного
розвитку.
Дослідник В. Новіков під поняттям територіальної громади розуміє
суб’єкта розвитку як муніципального утворення, що вирішує питання власного
розвитку у внутрішньому та зовнішньому просторі з детермінацією власних
цілей з урахуванням соціальної, економічної і територіальної специфіки на
основі

основоположного

принципу

поєднання

та

підпорядкованості

загальнодержавних цілей і цілей територіальної громади (макросистеми та
макрорівня) [4].
Децентралізація управління – характерна ознака становлення і розвитку
соціально-економічного сектора різних країн на нових демократичних засадах.
Дані тренди прийшли і в Україну. Починаючи з 2014 року в нашій країні
стартував процес реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади.
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У більшості розвинених країн процес децентралізації здійснюється через
реалізацію наступних напрямів:
- активне залучення громадського впливу на розв’язання соціальних
проблем;
- посилення ролі місцевих органів управління соціальним сектором у
прийнятті відповідних рішень про початок організаційно-економічних змін;
- зростання автономії закладів соціального сектора в управлінні їх
фінансовими, матеріальними та кадровими ресурсами.
Ніколіна І.І. зазначає, що децентралізація – це такий спосіб територіальної
організації влади, згідно з яким держава передає право на прийняття рішень з
певних питань або в певній сфері управлінським структурам локального чи
регіонального рівня, органам місцевого самоврядування, що перебувають поза
системою органів виконавчої влади і є відносно незалежними від неї [5].
Визначними елементами економічного розвитку територіальних громад
України являються нормативно-правові акти, прийняті на національному,
регіональному та місцевому рівнях.
Основні питання щодо економічного розвитку громад, забезпечення їх
життєдіяльності в умовах децентралізації влади сформовані в наступних
документах національного рівня, згрупованих на рисунку 1.
Зауважимо, що наслідки та регуляторний вплив Закону України «Про
добровільне об'єднання територіальних громад» можна окреслити наступними
чином: надано більше повноважень органам місцевого самоврядування.
Завдяки прийняттю Закону України «Про співробітництво територіальних
громад» надано законне право співпрацювати на основі об'єднання власних
ресурсів для розв’язання спільних проблем місцевого розвитку, відбулося
збільшення кількості договорів про співробітництво.
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Стратегія сталого розвитку України до 2030 року
Цілі сталого розвитку до 2030 року
Національна економічна стратегія на період до 2030 року

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки
Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»
Закон України «Про співробітництво територіальних громад»
Концепція реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Європейська хартія місцевого самоврядування
Рисунок 1 – Нормативно-правова складова економічного розвитку
територіальних громад
Звичайно, питання щодо економічного розвитку окремої територіальної
громади деталізуються на місцевому рівні в статуті територіальної громади,
стратегії розвитку територіальної громади, паспорті громади, програмах
розвитку, затверджених місцевою радою територіальної громади.
Окремі питання щодо економічного розвитку громад, що стосується
регіонального рівня регулюються в стратегіях та програмах розвитку регіонів,
затверджених обласними радами та обласними (районними) державними
організаціями.
Першочерговими завданнями нової регіональної політики є прискорення
економічного зростання регіонів, підвищення їх конкурентоспроможності на
основі ефективного використання внутрішнього потенціалу, створення нових
робочих місць, покращення зайнятості населення, створення умов для
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повернення на батьківщину трудових мігрантів. Саме це може дати швидке та
стійке зростання рівня якості життя людини незалежно від того, де вона
народилася, де проживає зараз і де буде проживати у майбутньому.
Стратегічним баченням регіонального розвитку та держави в цілому є
створення достатніх умов для комфортного проживання, самореалізації та
розвитку громадян, підвищення якості їх життя у кожному регіоні. Стратегічна
мета державної регіональної політики до 2027 року досягається на основі трьох
стратегічних цілей [1] (рис. 2), а саме завдяки формуванню згуртованої
держави,

підвищенню

рівня

конкурентоспроможності

регіонів

завдяки

підвищенню рівня конкурентоспроможності територіальних громад, розбудові
ефективного багаторівневого врядування.
I. Формування згуртованої держави в соціальному,
гуманітарному, економічному, екологічному,
безпековому та просторовому вимірах.

Стратегіні цілі Державної
стратегії регіонального
розвитку на 2021-2027 роки

III. Розбудова ефективного
багаторівневого врядування.

II. Підвищення рівня
конкурентоспроможності
регіонів.

Рисунок 2 – Стратегічні цілі Державної стратегії регіонального розвитку
на 2021-2027 роки
Окремі питання щодо економічного розвитку громад будуть мати
опосередкований поступ в зв’язку із затвердженням «New European Cohesion
Policy 2021-2027» та реалізацією конкретних інструментів забезпечення
підвищення економічної спроможності і згуртованості громад вже розроблені
через мережу громадських організацій [6].
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Банташ A M. зазначає, що при однаковому для всіх населених пунктів на
території України загальному нормативно-правовому забезпеченні реформи
децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад процес їхнього
формування в різних осередках відбувається по-різному, неоднаковою є
активність населення, готовність до реформ та змін, неоднаково налагоджено
взаємозв’язок між різними верствами суспільства стосовно їхньої взаємодії та
співпраці для вирішення спільних завдань. Мають місце також прогалини в
методичному забезпеченні процесів стратегування, просторового планування
майбутніх громад, визначення векторів їхнього розвитку та перспектив
забезпечення самодостатності розвитку [2].
Зниження рівня відмінностей в економічному розвитку територіальних
громад, різних за типом, складом населення, відмінним потенціалом,
географічним розташуванням і ступенем участі в економічних процесах,
вимагає переосмислення ключового підходу щодо їхнього розвитку.
Важливою умовою регулювання надмірної економічної диференціації є
зміна підходів до політики регіонального розвитку, що впродовж тривалого
періоду переважно базувалися на централізованих засадах та економічному
концепті

(відповідно

субсидуванні

відстаючих

районів

та

секторів).

Рефлексивний, а не проактивний характер усталених підходів до державної
регіональної політики вказує на нагальну потребу у формуванні та реалізації
нової політики регіонального (місцевого) розвитку. З цієї позиції важливим, на
думку 3.

Гринчишин І. М., є дискурс щодо нових теорій регіонального та

місцевого розвитку з актуалізацією підходу до місцевого розвитку, що
побудований на основі місця (place-based theory) та соціально-економічного
розвитку територіальних громад на основі ендогенних активів.
Надзвичайно актуальним питанням економічного розвитку територіальних
громад є проблема залучення інвестування, адже дані проблеми можливо
вирішити лише за допомогою збільшення зовнішніх інвестицій та зростання їх
ефективності. Тому територіальні громади все більше уваги приділяють
проблемам залучення фінансових інвестицій.
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Задля збільшення кількості інвестицій територіальні громади розробляють
інвестиційні паспорти, в яких оприлюднюються дані щодо територіальнодемографічної та ресурсної спроможності; надається інформація і щодо
фінансової спроможності територіальних громад, і щодо наявності на території
громад підприємств, установ та організацій; інформація щодо складу громади,
які населені пункти входять в дану громаду; та найважливіше, перелік заходів,
що потребують капіталовкладень з боку інвестора.
Основними
збалансований

цілями

місцевого

регіональний

розвитку

розвиток.

Серед

традиційного

підходу

є

науковців

проблематика

збалансованого регіонального розвитку ототожнюється зі сталим розвитком,
адже

балансування

екологічних,

економічних

та

соціальних

вимірів

регіонального розвитку є вельми актуальними.
Трансформація традиційного підходу до місцевого економічного розвитку
акцентує на просторових масштабах впливу, що передбачає розроблення
політики, адаптованої до особливостей соціально-економічного розвитку
регіонів й територіальних громад (чи їхніх об’єднань).
Важливим аспектом нової політики місцевого економічного розвитку є
зміна

підходу

до

управління

від

переважно

централізованого

до

багаторівневого із залученням різних зацікавлених сторін (державні, приватні,
неурядові організації, жителі територіальної громади) до вказаного процесу.
Отже, формування самодостатніх, дійових й активних територіальних
громад в Україні – визначальний чинник демократизації українського
суспільства. Зростання внутрішньо-регіональних диспропорцій економічного
розвитку в перспективі може спричинити розширення ареалів депресивності і
звуження

економічного

простору

регіонів

через

виключення

слабких

територіальних громад із системи соціально-економічних взаємодій.
Тому сучасні зміни в підходах до функціонування публічних механізмів
мають неодмінно спрямовуватись на покращення місцевого економічного
розвитку, і як наслідок – забезпечення високої якості та рівня життя населення
територіальних громад.
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Вікторія Погребняк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ
Статтю присвячено розгляду теоретико-правових основ державної політики
у сфері подолання бідності. Узагальнені основні прояви бідності. Виділено
чинники

формування

бідності.

Систематизовано

нормативно-правове

забезпечення щодо подолання та попередження бідності. Наведено спеціальні
методи та показники вимірювання рівня бідності.
Ключові слова: державна політика, бідність, абсолютна бідність, відносна
бідність, подолання та попередження бідності, показники.
Найбільш поширеними чинниками бідності в країнах є військові та збройні
конфлікти, низькі рівні економічного розвитку, тотальна корупція, безробіття,
злочинність тощо. Актуальність даної теми обумовлена сучасними реаліями
української боротьби за свою свободу та попередніми радикальними
трансформаціями,

разючими

перекосами

у

соціальній

структурі

та

стратифікації суспільства. Серйозними викликали, проблемами сьогодення, які
потребують невідкладного реагування і вирішення є втрата внаслідок війни
засобів для життя частиною жителів, зростання безробіття, зубожіння
працюючих, нерівність доходів населення.
Об’єктом дослідження широкого кола українських науковців і фахівців
стало вивчення механізмів активізації державної політики у сфері подолання
бідності, серед них особливої уваги заслуговують роботи Близнюк В.,
Яценко Л., Бабаєв В., Тюріна Д., Дарчин В. Лібанова Е. та інші.
Метою дослідження є вивчення теоретико-правових основ державної
політики у сфері подолання бідності.
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У даних звіту Держстат «Самооцінка домогосподарств рівня своїх доходів за
2020 рік», який оприлюднений 6 серпня 2021 року 67,1% українських
домогосподарств відносять себе до категорії бідних, лише 1% – до
представників середнього класу. Відповідно до звіту, до категорії небідних, але
ще не представників середнього класу – 31,9%, до бідних – 67,1% [5].
Наші громадяни в 2021 році у відповідь на питання про дохід, який дозволяє
вважати себе представником середнього класу, 71,3% назвали суму понад 22
тис грн на місяць. При цьому, у категорії «заможних» стоїть прочерк, тобто до
багатих себе зараховують менше 0,1% українців.
У звіті також йдеться, що лише 1,6% домогосподарств вважають, що за
останні 12 місяців їх матеріальний стан покращився, 4,4% – скоріше
покращився, 43,6% – залишився без змін, 29,2% - скоріше погіршився, 21,2% –
погіршився. Водночас

лише 7,1% домогосподарств вважають, що

їх

матеріальний стан у наступні 12 місяців покращиться, 47,4% – вважають, що
матеріальний стан залишиться без змін, 44,3% – погіршиться, 1,2% – не змогли
відповісти по прогнозу щодо матеріального стану [5].
Сучасна соціально-економічна теорія трактує бідність як багатоаспектне
явище, розрізняючи такі її форми: об'єктивна та суб'єктивна, абсолютна та
відносна, тимчасова і застійна. Лібанова Е. зазначає, що об'єктивна бідність
визначається за прийнятими в країні критеріями доходу та можливістю
досягнення матеріальних і духовних благ. Відповідно до бідних верств
населення належать ті. хто не з власної волі позбавлений благ, які більшість
населення вважає необхідними: належного житла. їжі, одягу, охорони здоров'я,
освіта, можливість працювати та повноцінно брати участь у суспільному житті.
Суб'єктивна – її визначають самооцінкою, тобто людина визнається бідною,
коли вона сама себе так ідентифікує [6].
Є ціла низка способів визначення і встановлення ступеня бідності.
Використання різних способів збору та аналізу статистичних даних зумовлює
не тільки відмінності у визначеннях і встановленні рівня бідності, але й
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приводить до визначення різних підходів у боротьбі з бідністю. Бідність,
зазвичай, поділяється на абсолютну або відносну бідність. В обох випадках
визначено поріг бідності, або межу бідності, а люди, які знаходяться нижче цієї
межі, вважаються бідними.
Абсолютна бідність (також її називають крайньою бідністю) – це
відсутність достатніх ресурсів для забезпечення основних життєвих потреб, в
тому числі питної води, їжі або відсутність доступу до медичного
обслуговування. Межа бідності часто встановлюється на основі доходів: коли
дохід людини або сім’ї нижче певного рівня, який вважається прожитковим
мінімумом, ця людина або сім’я вважаються бідними [11] .
Бідність можна визначити як стан людини, що характеризується постійним
або тривалим позбавленням ресурсів, можливостей, вибору, безпеки і влади,
необхідних для того, щоб мати достатній рівень життя та інші громадянські,
культурні, економічні, політичні і соціальні права [12].
Таким чином, бідність не є постійною величиною, вона постійно
змінюється. При безлічі її визначень відсутня єдина категорія, що адекватно
відображатиме досліджуване нами явище.
У країнах ЄС для вимірювання бідності та соціальних виключень
(соціальної ізоляції, відчуження), крім доходу домогосподарств, який є
ключовим детермінантом рівня життя, враховуються й інші аспекти, що
перешкоджають повноцінній участі особи в житті суспільства, зокрема такі, що
пов'язані з доступом до ринку праці та матеріальними деприваціями [8] .
Відповідно до Методики комплексної оцінки «бідність» – це неможливість
підтримувати

спосіб

життя,

притаманний

конкретному

суспільству

в

конкретний період [7].
Як зазначає О. Стрижак: «бідність – це неможливість підтримувати
мінімальний рівень споживання, що визначається на основі фізіологічних,
соціальних та культурно обумовлених нормативів» [165]. Коваленко Н. також
наголошує, що: «бідність - це неможливість внаслідок нестачі коштів
підтримувати

спосіб

життя,

притаманний

конкретний період часу» [71].
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конкретному

суспільству

в

Отож, підсумуємо, що більшість дослідників вважають, що бідність прямо
порційна рівню доходам, тобто, та яка склалася внаслідок низького рівня
доходів зайнятого населення, що свідчить про недостатню ефективність
програм зі сприяння зайнятості і недоліки в державній політиці оплати праці.
Узагальнені основні прояви бідності представлено на рисунку 1.

Основні прояви бідності

коротке життя

низька професійно-освітня підготовка

позбавлення економічної бази нормального життя –
чистої питної води, медичних послуг, якісного
харчування

усунення від суспільного життя

Рисунок 1 – Основні прояви бідності
Погоджуємось з Дарчиним В. Б., що бідність – це не тільки мінімальний
дохід населення, але і відмінний від інших спосіб життя, де норми поведінки та
стереотипи сприйняття досить часто передаються з покоління в покоління [1].
Проблему бідності дослідник дослідники пропонують розглядати крізь
призму різносторонніх причин формування та ескалації у соціальному просторі
бідності, які узагальнено на рисунку 2.
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Чинників формування бідності

природні та географічні

економічні

медичне забезпечення

адміністративно-урядові проблеми

соціальні та демографічні чинники

Рисунок 2 – Чинників формування бідності
Результати, проведеного аналізу свідчать про те, що бідність – це поняття
багатовимірне, що включає в себе різні грані і має різні способи вияву.
Систематизуємо нормативно-правове забезпечення, за допомогою яких
держава здійснює правовий вплив на суспільні відносини в бажаному
напрямку, щодо подолання та попередження бідності. В першу чергу варто
відмітити ст. 48 Конституції України, в якій зазначено, що «кожен має право на
достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє
харчування, одяг, житло». Інші правові акти наведено в табл.1.
Таблиця 1 – Нормативно-правове забезпечення попередження бідності
Вид та назва нормативно- правового акта
Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет»
Закон України « Про встановлення прожиткового мінімуму та
мінімальної заробітної плати»
Указ Президента України «Про невідкладні заходи з подолання
бідності»
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії
подолання бідності»
Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження наборів продуктів
харчування. наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для
основних соціальних і демографічних груп населення»
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Рік прийняття
1991
2009
2010
2016
2016

Продовження таблиці 1
Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії»
Спільний наказ Міністерства соціальної політики України.
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Міністерства
фінансів України. Державної служби статистики України. Національної
академії наук України «Про затвердження Методики проведення
моніторингу - та оцінювання ефективності програм соціальної
підтримки населення»
Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на
період до 2030 року»
Розпорядження Кабінету Міністрів України « Про затвердження плану
заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії подолання бідності»

2017

2017

2019
2020

Можна визначити суб’єктів адміністративного механізму, покликаних
реалізовувати публічну політику в сфері подолання бідності є: Міністерство
соціальної політики України (рис. 1); Державна служба статистики України;
Міністерство фінансів України, Національна академія наук України та інші.

Міністерство
соціальної
політики
України

розраховує розмір фактичного (розрахункового)
прожиткового мінімуму в середньому на одну особу і подає
ці дані Держстату та НАН України;
подає дані щодо показників для оцінки проявів соціального
відчуження, зазначених у пункті 4 цього розділу. НАН
України;
проводить координаційно-аналітичну роботу з подолання
бідності, готує пропозиції щодо вдосконалення методики
проведення оцінки бідності та проводить моніторинг
показників бідності
проводить моніторинг та підготовку інформаційноаналітичних матеріалів з питань подолання бідності.

Рисунок 3 – Повноваження Міністерство соціальної політики України
щодо подолання та попередження бідності
Дієвим інструментом державної політики у сфері подолання бідності є
фінансове регулювання тобто безпосереднє, пряме втручання держави у сучасні
ринкові події через надання субвенція, субсидій, дотацій. Фінансовий механізм
державної політики у сфері подолання бідності узагальнено на рис. 4.
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Фінансове забезпечення
подолання бідності

Джерела
фінансового
забезпечення

Доходи
домогосподарств
Фінансові ресурси
Зведений бюджет
Бюджети державних
фондів соціального
страхування
Фінансові ресурси
міжнародних
організацій

Форми
фінансового
забезпечення

Інструменти
фінансового
забезпечення

Самофінансування
Бюджетне
фінансування
Кредитування
Страхування

Доходи від самозайнятості населення
Заробітна плата
Податки та податкові
пільги
Трансферти
населенню
Безоплатне надання
соціальних послуг
Надання населенню
пільг
Благодійна допомога

Рисунок 4 – Фінансовий механізм державної політики у сфері подолання
бідності
Дарчин В. Б. розглядає фінансове забезпечення як систему фінансових
ресурсів, форм та інструментів для поліпшення стану домогосподарств, які не
досягли економічного добробуту, через що не можуть підтримувати спосіб
життя, характерний для певного суспільства і в певний період часу» [3].
Для аналізу процесів розшарування населення за рівнем доходів
використовуються спеціальні методи та показники, які проаналізовані в
монографії І. Ніколіної «Управління соціальною сферою регіону» [9]. Наведемо
деякі з них.
Децильний коефіцієнт диференціації доходів (витрат) населення –
співвідношення мінімального рівня доходів (витрат) серед 10 % найбільш
забезпеченого населення до максимального рівня доходів (витрат) серед 10 %
найменш забезпеченого населення.
95

Крива Лоренца – кумулятивний розподіл чисельності населення та
відповідних цій чисельності доходів (витрат). Таким чином, вона відображає
співвідношення часток усіх доходів (витрат) і часток усіх їх отримувачів (усіх
тих, хто здійснював витрати), наприклад за умовою рівномірного розподілу
витрат, тобто 10 % населення роблять 10 % усіх витрат, 20 % – п’яту частину,
50 % – половину і т.д. Цей розподіл має вигляд лінії – діагоналі квадрата зі
сторонами від 0 до 100 %. Нерівномірний розподіл характеризується кривою
Лоренца (лінією фактичного розподілу), яка знаходиться тим далі від діагоналі
квадрата, чим більша диференціація.
Коефіцієнт

нерівності

розподілу

витрат

серед

населення

або

концентрації витрат, індекс Джині відображає ступінь відхилення фактичного
розподілу витрат за чисельно рівними групами населення від лінії їх
рівномірного розподілу. Статистична міра рівності витрат коливається від 0 до
1, причому значення 0 відображає повну рівність витрат у всіх групах
населення, 1 – повну нерівність, коли всі витрати належать одній особі.
Індекс Джині розраховується за такою формулою (1):

n

G 1 2 Pi cumYi
i 1

n
i 1

Pi Yi ,

(1)

де Рі – частка населення і-ї групи в загальній чисельності населення;
Yі – частка витрат і-ї групи населення;
cumYі – кумулятивна частка доходу (витрат);
n – число груп населення.
Межа бідності Z – це рівень доходу (витрат), нижче за який є неможливим
задоволення основних потреб. Її вартісне значення становить основу для
віднесення населення до категорії бідних.
Рівень бідності – питома вага населення (сімей, домогосподарств), у якого
рівень споживання (доходів) на одну особу є нижчим за визначену межу
бідності (2):
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Q
100 ,
n

P0

(2)

де Q – чисельність населення (сімей, домогосподарств), що визначається
бідним відповідно до встановленої межі;
n – загальна чисельність населення (сімей, домогосподарств) України.
Розшарування бідного населення за рівнем доходу (витрат) характеризує
такий відносний показник, як коефіцієнт глибини бідності, який показує,
наскільки серед бідного переважає вкрай бідне населення.
Глибина бідності означає відхилення величини доходів (витрат) бідного
населення від визначеної межі бідності. Коефіцієнт глибини бідності
розраховується як відношення середнього дефіциту доходу до межі бідності (3):

P1

1 Z W
100 ,
n
Z

(3)

де W – середні доходи (витрати) бідного населення в розрахунку на одного
умовного дорослого. Р1 набуває значення від 0 до 1. Чим вищим є значення
коефіцієнта глибини бідності, тим більшу частку серед бідного населення
складає вкрай бідне [10].
Оскільки жоден з перелічених вище критеріїв оцінки і показників бідності
не має універсального характеру і не створює повної реальної картини
поширення бідності та її глибини, застосовувати їх слід у комплексі з
урахуванням соціально-економічної ситуації в Україні.
Отже, «бідність» потрібно розуміти як особливий соціальний стан окремої
групи населення, для якого характерними є відсутність необхідного комплексу
матеріальних благ для забезпечення перебігу повноцінного життя, що включає
доступ можливостей до повноцінного харчування, своєчасного медичного
обслуговування, отримання освіти у необхідному обсязі у зв'язку з тим. що у
державі з певних причин не створено достатні умови для досягнення
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достатнього рівня життя цієї категорії осіб. погану та пропозиції на ринку
праці, але й наслідок неефективності відповідних державних механізмів. В
Україні були розроблені та впроваджені механізми щодо подолання та
попередження бідності населення, проте сьогодні вони загострилися в зв’язку з
війною, інституційною слабкістю держави.
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Ангеліна Подолян
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
У даній статті визначена роль держави у діяльності та розвитку
підприємств туристичного бізнесу в Україні. Проаналізовані основні закони,
завдяки яким здійснюється регулювання туристичної індустрії в Україні.
Проведений аналіз поняття «Туристична політика держави». Розглянуті
нововведення щодо Державного агентства розвитку туризму в Україні та
його основні напрямки роботи. В результаті роботи запропоновані основні
напрями розвитку туризму в Україні та удосконалення механізмів державного
регулювання

туризму

та

забезпечення

високої

результативності

їх

застосування.
Ключові

слова:

туристичний

бізнес,

туристична

індустрія,

туризм,

туристична політика, державне регулювання, агентство розвитку туризму.
Актуальність теми полягає у тому, що в сучасному світі значення туризму
полягає у формуванні позитивного впливу на економічне, політичне, соціальне
та культурне життя населення. Якщо взяти до уваги, широкий спектр видів
економічної

діяльності,

туристичний

бізнес

вважається

однією

із

«найпотужніших» індустрій світу, яка невід’ємно пов’язана із рівнем розвитку
держави, в якій вона функціонує.
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Крім того, розвиток туристичної індустрії прямо впливає не лише на
економічне, культурне та інші сфери життя країни, але й на різні сектори
економіки, серед яких виробництво товарів, торгівля, транспорт, зв’язок та інші
i є одним з найбільш перспективних напрямів cтруктурної перебудови
економіки. Саме через це, туристичний бізнес потребує підтримки з боку
держави та її вміння швидко реагувати на зміни як зовнішнього, так і
внутрішнього середовища задля ефективного функціонування туристичної
сфери у нашій державі.
Серед науковців питаннями регулювання туристичної діяльності в Україні
займалися Ceмeнoв В., Oмeльчaк К., Корж Н., Шупік Б., Килин О., Гуслякова
О., Кирієнко О., Войтушенко О., Діденко А., Манзюк В., Станіславська Г.,
Валінкевич Н., Матвійчук Л., Давиденко Л. тa iнші. На основі їхніх досліджен у
даній

роботі розглянуто

теоретичні

аспекти

вдосконалення механізму

державної підтримки розвитку туризму в Україні.
Держава є основним регулятором, який керує туристичною політикою, що
прямо впливає на національну економіку та підвищує відповідальність за
ефективність їх туристичних зв’язків з іншими країнами.
Туристична політика держави – це діяльність держави з розвитку
туристичної індустрії та суб'єктів туристичного ринку, вдосконалення
форм туристичного обслуговування громадян і закріплення на їх основі свого
політичного, економічного та соціального потенціалу .
В Україні, як і в усьому світі сучасні форми діяльності туризму
характеризуються взаємодією значної кількості туристичних організацій, що
діють у національних і міжнародних межах. Сфера туризму являє собою
складний механізм як з технічного, так і з організаційного з точки зору.
Туристичні райони характеризує складна організаційна структура, зумовлена
взаємодією національних підприємств тур індустрії з підприємствами
традиційних

секторів

(промисловість,

сільське

господарство

тощо)

та

транснаціональними корпораціями [2].
Туристична політика держави представляє собою сукупність форм, методів
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і напрямів впливу державних органів на функціонування сфери туризму.
Державна політика туризму створюється на всіх рівнях: країни, області, району
і може бути спрямована на створення умов, необхідних для цілісного розвитку;
підвищення конкурентоспроможності та потужності туристичної економіки;
залучення в туризм більшої кількості населення і інвестицій; розширення
співробітництва в сфері міжнародного туризму [3].
Застосовуючи усталені положення теорії права, за аналогією можемо
визначити, що відповідно до Закону України „Про туризм‖ державним
регулюванням туризму є здійснення державою комплексу заходів щодо
регулювання та контролю за діяльністю в галузі туризму з метою забезпечення
захисту прав і законних інтересів громадян, захисту навколишнього природного
середовища, підвищення рівня туристичного обслуговування та забезпечення
безпеки туризму тощо. У Законі України „Про туризм‖ закріплено найбільш
важливі законодавчі установлення щодо місця й ролі туризму в державі,
принципів державного регулювання туризму, про основні цілі, пріоритетні
напрями й шляхи (засоби) реалізації державної політики в галузі туризму [4].
Одним з інструментів державного регулювання у сфері туристичних
послуг є процес ліцензування. З 1994 року з метою захисту інтересів
споживачів туристичних послуг і створення рівних можливостей для суб'єктів
підприємництва на туристичному ринку України введено ліцензування окремих
видів туристичної діяльності [5].
В Україні щорічно затверджуються Проекти розвитку туризму, останній із
них, це «Проект Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на
період до 2022 року».
Даний проект передбачає планомірний і швидкий розвиток туристичної
галузі, як однієї з ключової серед галузей народного господарства України.
Вона висвітлює економічні та соціальні передумови розвитку туризму в
Україні, зазначені джерела фінансування практичної реалізації проектів,
передбачених програмою. Проект висвітлює умови сертифікації, стандартизації
та ліцензування суб’єктів туристичної індустрії.
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Хочу підкреслити, що центральним органом виконавчої влади, який
реалізує державну політику в галузі туризму та курортів України є ДАРТ
(Державне агентство розвитку туризму ).
ДАРТ було утворено 4 грудня 2019 року згідно з постановою Кабінету
Міністрів України №995 «Питання утворення деяких центральних органів
виконавчої влади».
Основна діяльність агентства:
- Мандруй Україною - проект ДАРТу, спрямований на популяризацію
внутрішнього туризму серед українців.
- Туристичні магніти - облагородження українських архітектурних та
природніх пам'яток, розвиток навколо них інфраструктури.
- Ukraine NOW - новий бренд України, що демонструє привабливість нашої
країни для туризму, культурної взаємодії та бізнесу [6].
Peaлiзaцiя дepжaвнoї пoлiтики в гaлузi туpизму здiйcнюєтьcя шляхoм
визнaчeння i peaлiзaцiї ocнoвних нaпpямiв дepжaвнoї пoлiтики в гaлузi туpизму,
пpiopитeтних нaпpямiв poзвитку туpизму, визнaчeння пopядку клacифiкaцiї тa
oцiнки

туpиcтичних

pecуpciв

Укpaїни,

їх

викopиcтaння

тa

oхopoни,

cпpямувaння бюджeтних кoштiв нa poзpoбку i peaлiзaцiю пpoгpaм poзвитку
туpизму, визнaчeння ocнoв бeзпeки туpизму, нopмaтивнoгo peгулювaння
вiднocин у гaлузi туpизму.
Також, лiцeнзувaння в гaлузi туpизму, cтaндapтизaцiї i cepтифiкaцiї
туpиcтичних пocлуг, визнaчeння квaлiфiкaцiйних вимoг дo пocaд фaхiвцiв
туpиcтичнoгo cупpoвoду, видaчi дoзвoлiв нa пpaвo здiйcнeння туpиcтичнoгo
cупpoвoду, вcтaнoвлeння cиcтeми cтaтиcтичнoгo oблiку i звiтнocтi в гaлузi
туpизму тa куpopтнo-peкpeaцiйнoгo кoмплeкcу, opгaнiзaцiї i здiйcнeння
дepжaвнoгo кoнтpoлю зa дoтpимaнням зaкoнoдaвcтвa в гaлузi туpизму,
визнaчeння пpiopитeтних нaпpямiв i кoopдинaцiї нaукoвих дocлiджeнь тa
пiдгoтoвки кaдpiв у гaлузi туpизму, учacтi в poзpoбцi тa peaлiзaцiї мiжнapoдних
пpoгpaм з poзвитку туpизму [7].
Важливими кроками, які уряд зробив з метою державного регулювання
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туристичного сектору економіки, було затвердження Закону «Про внесення
змін до Закону України «Про туризм», згідно якого, ліцензуванню підлягає
лише туроператорська дiяльнicть. Позитивним є те, що у лиcтoпaдi 2010 p. ВPУ
ухвалила пpoєкт Пoдaткoвoгo кoдeкcу Укpaїни, в якому вагоме місце
відводиться новій peдaкцiї cтaттi 207 «Пopядoк oпoдaткувaння туристичних
послуг». Причиною залишається діюча база оподаткування і, як наслідок, тури
для кінцевого споживача не подорожчають.
Для сприйняття розвитку туристичної галузі в Україні, державними
органами влади встановлено Концепцію Державної соціальної програми 2
Метою програм є розвиток спортивної і туристичної інфраструктури, створення
умов для отримання права на проведення в Україні зимових 2
Cлiд також відзначити, що для виконання poзпopяджeння Кaбiнeту
Мiнicтpiв Укpaїни вiд 03.02.10 № 121-p «Пpo cхвaлeння кoнцeпцiї Дepжaвнoї
цiльoвoї пpoгpaми cтiйкoгo poзвитку ciльcьких тepитopiй нa пepioд дo 2024
poку» poзpoбляєтьcя пpoeкт Дepжaвнoї цільової пpoгpaми cталого poзвитку
ciльcьких тepитopiй нa пepioд дo 2024 poку . Один з пріоритетів цієї програми –
розвиток сільського аграрного туризму [8].
Можна зробити висновок, що основними напрямками розвитку туризму в
Україні є вдосконалення механізмів державного регулювання туризму;
підвищення реальних доходів населення завдяки розвитку туристичної
індустрії; підвищення якості послуг та розширення їх обороту; Повіток
соціальної інфраструктурі населених пунктів за рахунок будівництва готелів,
ремонту доріг, покращення транспортного забезпечення ТА медичного
обслуговування, побудови матеріально-технічної бази; постачання об'єктів
історичної та культурної спадщини; розвиток суміжних галузей (народних
мислень, провадження сувенірів, замовлення дозвілля та ін.) [9].
Крім зазначених напрямків, основна увага також має приділятися захисту
прав туристів, інтересів виробників вітчизняного туристичного продукту i
підтримці внутрішнього та в’їзного туризму. Форми такої підтримки залежать
від прямих інвестицій, що спрямовуються на формування туристичної
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інфраструктури,

витрат

на

підготовку

кадрів,

наукове

та

pекламно-

інформаційне забезпечення просування національного туристичного продукту
на світовому ринку.
Варто виділити, що державна туристична політика є однією з основних
ланок процесу розвитку економіки. Таким чином, державне регулювання у
сфері туризму може здійснюватися шляхом дії на розширення ринку
туристичних послуг, завдяки прийняттю відповідних законів і

здійснення

політики, яка буде цьому сприяти на державному рівні.
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ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
У статті досліджено основні аспекти до визначення поняття ефективності
діяльності

органів
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допомогою яких здійснюється аналіз ефективності діяльності органів
публічної влади.
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діяльності, управління,

орган,

оцінювання, аналіз, результативність
Існує

кілька

теоретико-методологічних

підходів

до

визначення

ефективності. У різних сферах діяльності розуміння ефективності має свої
особливості. Так, у політиці «ефективність» розглядається як щось позитивне і
бажане, отримуючи зміст ціннісної характеристики діяльності. Що стосується
діяльності органів влади, то цей термін став дієвим політичним символом,
здатним організувати громадську думку на підтримку певних пропозицій.
Тобто під ефективністю розуміється можливість досягнення результату,
значимість отримання результату для тих, кому він призначений, відношення
значущості цього результату до кількості зусиль, витрачених на його
досягнення.
Теоретичним питанням оцінювання, а також проблемі оцінювання
ефективності діяльності органів влади, проблемам управління державною і
місцевою власністю в науковій літературі присвячено численні дослідження,
наведені в роботах О. Берданова, В. Вакуленко, М. Василенко, О. Галацан, В.
Кравченко, В. Дзюндзюка, А. Дєгтяра, О. Єгорова, Д. Карамишева, В.
Керецмана, В. Кузьомко, М. Латиніна та ін.

105

В Європейських системах управління існують і посідають важливе місце
такі системи забезпечення якості, як TQM (Total Quality Management), SQMS
(Scottish Quality Management System), ISO (International Standardization) та ін.
Пік зацікавленості процедурами забезпечення якості припав у світі на початок
90-х рр. XX ст. [2, с. 166]
У теорії організації й адміністративному управлінні ефективність
визначається як відношення чистих позитивних результатів і допустимих
витрат. Ефективність управлінського або адміністративного управління
оцінюється шляхом визначення співвідношення між отриманим результатом і
витраченими ресурсами. [4]
Поняття оцінки ефективності як процесу є на сьогодні найбільш вживаним
і переважаючим у сучасних дослідженнях українських науковців. Як
зазначають дослідники, оцінка є діяльністю, основою якої є порівняння двох
об’єктів між собою або з якимось третім об’єктом, що відіграє роль еталону
(тут розраховується міра відхилення або наближення до нього), або шляхом
визначення частоти прояву певних якостей.
В основі проблеми лежать суперечності, що виникають під час
застосування дієвої методики моніторингу ефективності діяльності органів
влади за чинними затвердженими узагальненими показниками оцінювання, що
не відбивають специфічних особливостей функціонування територій і не
враховують усіх граней управління в комплексі.
Моніторинг

і

оцінка

(МіО)

—

важливий

елемент

формування

обґрунтованої політики. МіО охоплює кількісні та якісні методи збору,
обробки, аналізу й поширення даних, необхідних для управління політикою та
оцінки її впливу.
У галузі територіального розвитку існують різні, але взаємопов’язані
напрямки моніторингу:
1) рівень розвитку регіонів, у тому числі базові показники та оновлені дані
щодо соціально-економічного й екологічного аспектів, на які впливають
публічні політики (на всіх територіальних рівнях), а також міжнародні фактори,
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інерційні процеси (наприклад, демографічні, кліматичні зміни), колективні
рішення приватних суб’єктів (підприємств, громадських організацій, фізичних
осіб). Політика децентралізації та об’єднання громад також мають сприяти
розвитку й, таким чином, відносяться до першого напрямку;
2) ступінь реалізації Державної стратегії регіонального розвитку;
3) реалізація конкретних проектів. [1]
Діяльність будь-якого органу влади має бути ефективною та прозорою.
Основною метою органів місцевої влади щодо населення має бути надання
якісних послуг з оптимальними витратами за прозорої діяльності та чіткої
відповідальності. [2, с. 1]
До основних критеріїв ефективності діяльності центральних органів
виконавчої влади варто віднести такі:
1) дієвість виконання поставлених завдань;
2) належний рівень нормативно-правового забезпечення;
3) достатність фінансування;
4) модернізація організаційної структури;
5) стабільність політичної системи;
6) високий професійний рівень кадрового забезпечення;
7) стимулювання праці державних службовців;
8) взаємозв’язок центральних органів виконавчої влади з іншими органами
9) державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю.
О. Криворучко дослідив декілька методів оцінювання, за допомогою яких
здійснюється аналіз ефективності діяльності органів публічної влади. До них
відносяться:
1. Порівняння результатів. Така технологія здійснюється за конкретними
даними і дає можливість зрозуміти, чому окремі органи влади можуть досягати
високого

рівня

продуктивності

та

ефективності,

добиватися

кращих

результатів, а інші – ні.
2. Заплановане у порівнянні з досягнутим. Цей метод аналізу результатів
спирається на визначенні для органів влади конкретних цілей діяльності, які
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можуть базуватися на аналізі минулого виконання, порівнянні діяльності інших
аналогічних організацій та структур за певний період, затверджених
стандартах, даних приватного сектору і недержавних організацій, вивченні
реальних потреб населення тощо.
3. Часові тенденції. Цей метод базується на тому, що зміни у діяльність
місцевих органів влади, як позитивні, так і негативні, відбуваються поступово.
Але у кінцевому підсумку невеликі зміни можуть стати тенденцією, тому
органи влади мають збирати, відслідковувати і вивчати результати своєї
діяльності протягом декількох років, для того, щоб не опинитись у
неконтрольованій ситуації. [3]
Як приклад проведення оцінювання ефективності діяльності органу
публічної влади, можна розглянути на прикладі Національної академії наук
України.
Базові принципи, закладені в процедурі оцінювання ефективності
діяльності установ НАН України:
1. Об’єктивний аналіз ефективності діяльності установи та її значення
длясвітової та вітчизняної науки, освіти, економіки, культури, підвищення
якості життя людини.
2. Отримання та аналіз даних про діяльність установи відкритим та
прозорим способом.
3. Оцінювання ефективності діяльності установи та її підрозділів на основі
як кількісного аналізу статистичних та наукометричних даних, так і якісного
(експертного) оцінювання всієї наявної (доступної) інформації про установу та
її діяльність.
4. Пріоритетність

якісного

(експертного)

оцінювання

ефективності

діяльності установи та її підрозділів порівняно з кількісними (у тому числі
наукометричними) даними щодо їх діяльності.
5. Аналіз

кількісних

характеристик

щодо

діяльності

установи

з

урахуванням особливостей її дослідницьких завдань.
6. Врахування

особливостей

публікаційної

цитувань її публікацій за галузями науки.
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активності

установи

та

7. Урахування перспектив розвитку установи та напрямів її наукових
досліджень.
8. Доступ установи до результатів її оцінювання (у передбаченому
методикою порядку).
9. Постійний аналіз та поліпшення процедури оцінювання Установ, у
томучислі удосконалення системи критеріїв та відповідних показників. [5, с. 4]
Досвід зарубіжних країн показує необхідність створення системи
управління

реалізацією

програм

державного

управління,

яка

повинна

забезпечувати поточний моніторинг і оцінювання результатів цих програм, а
також здійснювати періодичну внутрішню та зовнішню звітність щодо
досягнутого прогресу.
Якщо в цілому говорити про моделі оцінювання ефективності діяльності
державних органів як у вітчизняній, так і зарубіжній практиці, то можна
зробити висновок, що в кожній країні використовують власну модель
оцінювання успішності діяльності державних органів влади. Водночас їх
умовно можна розділити на два основних види:
витратні;
результативні.
Тенденцією

розвитку

цих

моделей

є

збільшення

використання

результативної моделі оцінювання, яка найбільш повно відповідає цілям
удосконалення державного управління. [6, с. 74]
Отже, важливо зазначити, що підхід до підвищення ефективності системи
державного управління є міждисциплінарною методологічною проблемою, що
ґрунтується на комплексі теорій (соціологічних, політологічних, економічних
тощо), використанні різних принципів і технологій. Ґрунтуючись на досвіді
розвинених країн та загальносвітових тенденціях, можна зазначити, що
першочерговими завданнями модернізації органів державної влади в Україні
стає

вдосконалення

процесів

оцінки

ефективності

їхньої

діяльності

(запровадження нових внутрішньо-організаційних методик і технологій,
розробка

чітких

критеріїв

та

показників,
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збільшення

відкритості

та

інформатизації процесу), що мають проходити паралельно із збільшенням
їхньої підконтрольності суспільству. Адже саме рівень задоволеності населення
є найважливішим критерієм оцінки діяльності будь-якого державного
інституту.
Також важливим моментом є те, що суспільство може оцінювати тільки
конкретні продукти, результати, які не завжди повністю залежать саме від
конкретного органу влади, при цьому часто осторонь залишаються питання,
пов’язані з іншими елементами управлінської діяльності: характеристика
персоналу, управлінських процесів, технологій. Тому найбільш доцільним є
застосування комплексних методик оцінки, що поєднуватимуть внутрішні та
зовнішні, соціальні та економічні, кількісні та якісні критерії.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Статтю

присвячено

розкриттю

особливостей

реалізації

принципу

транспарентності (прозорості, відкритості, підзвітності та гласності) в
органах

місцевого

самоврядування.

Узагальнено

зміст

транспарентність, систематизовано її форми та принципи.
забезпечення

поняття
Доведено, що

реалізації прав на участь громадськості в процесі прийняття

рішень щодо формування політики підвищує рівень транспарентності.
Ключові слова: транспарентність, відкритість, прозорість, гласність,
підзвітність, відкриті дані.
Актуальність даної теми обумовлена тим, що питання впровадження
принципу транспарентності у діяльності органів місцевого самоврядування
займає одне із ключових місць серед сучасних принципів організації та
функціонування влади. Оскільки транспарентність (відкритість, прозорість) є
однією з ознак демократичного суспільства. На сьогоднішній день громадяни
бажають знати все про діяльність органів державної влади та прийняття ними
рішень. Можливість отримати максимально повну та достовірну інформацію
про діяльність владних інституцій сьогодні визнається одним зі способів
забезпечення підзвітності та підконтрольності влади, створює умови для
підвищення якості державного управління та сприяє утвердженню правового
характеру державності.
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Принципом транспарентності цікавились багато науковців. Так, на нашу
думку, особливу увагу привертають праці таких дослідників: Є.О. Романенко
[8], Е.А. Афонін та О.В. Суший[1], О.А. Кудіна[6], Є.Б. Тихомирова [10], Т.Є.
Кагановська[4], О. В. Крет [3] та багато інших.
Метою статті є аналіз та узагальнення теоретичних підходів до сприйняття
правової природи транспарентності як принципу діяльності органів публічного
управління в контексті використання цифрових технологій.
Ефективне публічне управління забезпечується діяльністю всіх органів
влади, але особливе, головне призначення у сфері поставлених перед державою
завдань відводиться органам публічного управління, їх транспарентності,
відкритості,

прозорості,

ефективності

[3].

В

управлінні

сучасним

демократичним суспільством залишаються актуальними такі проблеми як:
зниження довіри та поваги до влади з боку громадянського суспільства,
відсутність відкритого діалогу з представниками влади та низький рівень
готовності громадян до участі у процесі прийняття рішень щодо вирішення
проблем [3].
Сьогодні неможливо собі уявити розвиток вітчизняного публічного
управління без інформаційного супроводження. Перетворення інформації на
продукти як останній рівень еволюції даних відповідно до нових стандартів та
обов’язків щодо транспарентності державних органів та забезпечення прав
людини та громадянина на доступ до публічної інформації [9].
Відношення, співпраця та зв'язки націлені на отримання даних та
обмеження доступу до них існували та зустрічаються досі. У сумі вони
створюють відповідні їм суспільні явища. Відносини з одержання доступу до
даних породили транспарентність (прозорість, відкритість) інформації [2].
По-перше, є розуміння «транспарентності» щодо права громадян на
отримання інформації про діяльність органів державної влади. Крім того, в
адміністративному праві розроблено науковий підхід, який ототожнює принцип
транспарентності

з

принципом

відкритості,

принципом

прозорості

та

принципом гласності, які є синонімами єдиного значення. З іншого боку, є
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третя група вчених, які вважають, що зміст «транспарентності» є більш
розширеним, поєднуючи категорії «прозорість», «відкритість», «гласність»,
«публічність», «право доступу до публічної інформації», «підзвітність» та тощо
(табл. 1.1) [7].
Таблиця 1.1 – Результати контент-аналізу досліджень «транспарентності»
Автор(и)

Напрацювання

Є.О. Романенко

Розглядає транспарентність, як комплексну
концепцію, яка включає в себе: прозорість
діяльності органів державної влади та
відкритість, як форма участі громадськості у
розробці та реалізації державної політики [8].
Відкритість,
прозорість
та
гласність
вважаються
самостійними
ознаками
демократичної виконавчої влади, органічно
поєднані у відносинах транспарентності [1].
Відкритість та прозорість у процесі
здійснення влади, наявність механізмів
участі
громадян,
підзвітність
та
відповідальність як основоположні принципи
співпраці влади та суспільства – усе це є
частиною транспарентного управління [6].
Неодмінними сутнісними характеристиками
транспарентності є гласність, відкритість,
прозорість, публічність та підзвітність[10].
атрибутивними
параметрами
категорії
«транспарентності
системи
державного
управління» є відкритість, гласність і
прозорість [4].

Е.А. Афонін та О.В. Суший

О.А. Кудіна

Є.Б. Тихомирова

Т.Є. Кагановська

Транспарентність – складний феномен соціальної, правової, управлінської
природи, якому потрібне належне налаштування, встановлення відповідних
інструментів забезпечення і втілення та суттєвим чином впливає на хід, прямо
або непрямо пов’язаний із розвитком механізму держави.
Головною характеристикою транспарентності у випадку налагодження
спілкування та співпраці між органами публічної влади та громадянами є
можливість вільного доступу суспільства до інформації, а також зворотній
зв’язок та відгук органів влади про власну діяльність, досягнення, прорахунки,
перспективи розвитку.
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Таким чином, аналізуючи теоретичний аспект транспарентності, можна
виділити наступні її ключові складові (рис. 1).
участь

відкритість

прозорість
Складові
транспарентності

підзвітність

гласність

Рисунок 1.1 – Ключові складові транспарентності
Участь – принцип забезпечення реалізації права на участь суспільства в
процесі прийняття рішень, а також у творенні регіональної та державної
політики.
Міжнародна асоціація з участі громадськості International Association for
Public Participation (IAP2) виокремлює 5 щаблів участі: інформування,
консультування, залучення, співпраця, партнерство.
Прозорість та відкритість – забезпечення органами публічної влади
доступу до повної, об’єктивної та достовірної інформації.
Прозорість передбачає систематичне демонстрування діяльності органів
публічної влади, чіткість мандата, змісту і механізму реалізації публічної
(державної) політики, а відкритість – те, що органи державної влади створюють
умови для безперешкодного доступу громадян до інформації про їхню
діяльність та рішення на всіх етапах їх підготовки.
Поняття «відкритість» має набагато ширше значення, ніж термін
«прозорість», який вживається набагато частіше. Відкритість передбачає ще два
виміри

–

«доступність»

та

«чутливе

реагування»,

які

є

іншими

характеристиками якості взаємодії влади з громадськістю, якій вона слугує.
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Тому, важливим показником ефективності діяльності органів публічного
управління

є

відкритість,

прозорість

і

доступність

(як

елементи

транспарентності). Єдиний спосіб досягнення вищесказаного - отримати
інформацію, яка певним чином дозволяє оцінити рівень ефективності
діяльності влади.
Як інструмент демократії, транспарентність – це спосіб забезпечення
рівних прав на інформацію, участі в суспільно-політичному житті громади,
контроль

народу за владою та управлінням, розвитку громадянського

суспільства. Умови, принципи та правила використання транспарентності як
демократичного інструменту мають бути чітко визначені законом. [3].
Підзвітність – гарантування підзвітності органів місцевого самоврядування
та демократичний контроль за діяльністю влади, користуючись такими
інструментами як: аудит, кодекс етики, нагляд.
Гласність – дозволяє вчасно та в повному обсязі володіти інформацією
щодо прийняття управлінських рішень.
Також одним з інструментів транспарентності є цифрові інструменти та
відкриті дані.
Ніколіна І.І. зазначає, що сучасна ера масових комунікацій та цифрових
технологій назавжди змінила вектор цивілізаційного розвитку людства, його
науковий та технологічний поступ, культуру комунікативної взаємодії [11,
с. 35].
Відкриті дані – це особлива конфігурація розповсюдження електронних
даних – машиннозчитуваних даних. Ранг «машиннозчитуваний» здобувається
за допомогою утворення або перетворення електронних відомостей у певний
вид файлового розширення [2].
Законодавство про відкриті дані під час стадії розвитку найбільш доречно
систематизувати на норми, що включають в себе правила та обов’язки з
розповсюдження публічної інформації у вигляді відкритих даних органами
державної влади. Законом досі є невирішені концептуальні та інституційні
проблеми роботи з відкритими даними в публічному секторі, також відсутні
нормативні

акти,

що

встановлюють

основи

центральної та місцевої системи відкритих даних.
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зливання

функціонування

Забезпечення відкритих даних стосується також переходу на електронну
відкриту платформу «ProZorro», яка для всіх державних закупівель є успішним
кроком у забезпеченні транспарентності для органів місцевого самоврядування.
У рамках цієї системи реалізовано 8 основних механізмів закупівель, якими
замовники можуть користуватися залежно від обсягу та характеру своїх потреб.
Нормативно-правовою основою цієї процедур є Закон України «Про публічні
закупівлі» та Закон України «Про особливості здійснення закупівель товарів,
робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони».
Також електронна система публічних закупівель надає змогу механічно
відстежувати тендери з признаками корумпованості, що приносить внески в
загальну антикорупційну стратегію країни.
Але незважаючи на законодавчі досягнення у сфері прозорості влади
місцевих громад, Україна все ще знаходиться на останніх щаблях рейтингу
корумпованості серед країн світу.
Публічне управління є сферою підвищеного потенційного та реального
корупційного ризику, що природно пов’язано з тим, що ці інституції мають
можливість перевищувати повноваження та приймати досить вільні рішення не
на користь суспільства. Запровадження принципу відкритості є способом
формування інформованого суспільства про досягнення, невдачі, проблеми та
перспективи органів державної влади, що в сукупності зменшує негативне
явище корупцію та її вплив на них.
Корупція — це складне і багатогранне (економічне, політичне, правове,
морально-психологічне) соціальне явище, сюжетом якого є політичні,
економічні, соціальні та психологічні чинники системи негативних поглядів,
переконань, ставлень і діянь посадових персон інститутів влади, державних і
недержавних організацій, політичних партій, громадських організацій, які
мають на меті обслуговувати індивідуальні, егоїстичні, групові чи корпоративні
інтереси шляхом підкупу, хабарництва, зловживання владою, завдаючи шкоди
суспільним інтересам.
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О. Д. Маркєєва визначила такі фактори рівня корупції:
– непрозорість діяльності і не підзвітність органів державної влади;
– відсутність політичної волі для запобігання та боротьби з корупцією та
неспроможність національних правоохоронних органів та органів національної
безпеки ефективно задіяти в цих зусиллях;
– розгалуженість дозвільно-регуляторної системи;
– неправомірний вплив окремих олігархів на прийняття урядових рішень та
процес призначення;
– невирішені конфлікти інтересів;
– погане виконання етичного кодексу державної служби;
– низький рівень захисту прав власності;
– недотримання антикорупційного законодавства у поєднанні з його
недосконалістю та суперечливою діяльністю судової влади з цього приводу;
– відсутність системності в розслідуванні корупції в державному секторі;
– відсутність громадського контролю за доходами та витратами вищих
державних службовців та ефективних механізмів участі громадянського
суспільства у розробці та реалізації антикорупційної політики.
Варто звернути увагу, що значення транспарентності для запобігання
явищу корупції в діяльності органів публічно адміністрації, як ми вважаємо,
полягає в наступному:
1. Транспарентність – як принцип боротьби з корупцією – це спосіб
розвитку системного погляду на державну владу та адміністративні процеси,
моменти чи інституційні проблеми, тенденції та перспективи, які мають місце в
державному управлінні.
2. Транспарентність – додаткове забезпечення дотримання процедур, норм
і принципів, що існують у діяльності органів публічного управління.
3. Транспарентність передбачає відсутність прямого зв’язку між корупцією
в усіх її формах та відкритістю. На нашу думку, це означає, що рівень
транспарентності тільки корелюється з явищами корупції, безпосередньо на них
не впливаючи. Іншими словами, в державному управлінні може бути корупція,
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а пропаганда є частиною розкриття інформації, що впливає на суспільний осуд
цього негативного явища, спонукаючи компетентні органи вжити відповідних
заходів, які в свою чергу можуть зменшити або усунути можливі наслідки.
4. Транспарентність відповідає потребам суспільства та державних
інституцій в інформації про внутрішні процеси державного управління,
здатності виконувати функції та досягати поставлених завдання. Крім того,
прозорість є елементом зовнішньої комунікації та додатковим інструментом
моніторингу.
Жодна державна реформа не може вважатися успішною, якщо роль
інститутів громадянського суспільства у здійсненні є номінальною і відсутні
ознаки транспарентності. Сьогодні це свідчить про те, що корупція стала
невід’ємною частиною життя, підриваючи всі інші цінності та прагнення до
вдосконалення існуючої системи. Наявність умов транспарентності має стати
практикою, щоб змінити сферу державних фінансів, яка на сьогодні є однією з
найсерйозніших проблем корупції в Україні та світі. Для підвищення
прозорості та довіри до місцевого самоврядування кожен громадянин повинен
мати можливість спілкуватися з керівниками місцевого самоврядування [2].
Отже, транспарентність, як явище і феномен, – свідчення зрілості та
розвиненості суспільства, оскільки останнє здатне усвідомити необхідність
довготривалого діалогу всередині суспільства та з державними інституціями та
владою.
Сучасні наукові методи аналізу феномену транспарентності в соціумі та
державі намагаються виробити чітке уявлення про структуру та природу
феномену транспарентності та його ролі в державному управлінні в контексті
співробітництва громадянського суспільства та держави. На концептуальному
рівні феномен транспарентності є запорукою довіри до державних інституцій та
захисту від зловживань ними, що в свою чергу утворює та забезпечує
ефективне партнерство між державою та суспільством.
Довіра громадян до органів публічної влади залежить безпосередньо від
ступеня їх транспарентності, адже з цим пов’язується здатність спілкуватися,
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співпрацювати, швидко та ефективно реагувати на негативні коментарі, долати
протиріччя між суспільними та державними інтересами. Ставлення, при якому
встановлюється

перевага

нерівного

ставлення

інститутів

держави

та

суспільства, вважаємо неправильним – він призводить до конфліктів та
дискусій, які мають негативний та руйнівний результат для розвитку держави в
цілому. Тому намагання держави створити додаткові зобов’язальні та
обмежувальні

механізми

й

інструменти

повинні

здійснюватися

вкрай

помірковано – із урахуванням та прорахуванням наступу ймовірного результату
їхнього впровадження, а також при попередній оцінці експертного оточення та
широкого обговорення в суспільстві. Інакше подібні ініціативи будуть мати
зворотний ефект і стануть каталізатором громадянських заворушень та стану
безперервних суперечок з органами влади.
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УДК 342.518
Яна Ременюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДІ ТА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
З’ясовані особливості впливу молоді на діяльність органів публічної влади.
Визначено моделі участі молоді в діяльності державних органів. Обґрунтовано
оновлений механізм взаємодії органів місцевого самоврядування і молоді.
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Визначено основні механізми та інструменти залучення молоді до процесу
ухвалення рішень: від простого інформування до активної партнерської
діяльності. Встановлено, що уряди різних країн Європи намагаються
сформувати ефективні моделі взаємодії держави та молоді. У розвинених
країнах

з

демократичним

устроєм

молодіжна

політика

складається

переважно з трьох рівнів, що дає змогу проводити її на рівні держави, регіону
та окремих територіальних громад. Зокрема, країни Європейського Союзу
активно розробляють і впроваджують низку комплексних програм та
стратегій, які регламентують участь молоді у житті держави, засновують
молодіжну політику на залученні у різні аспекти соціально-політичного
життя всіх груп та верств молодого покоління.
Ключові слова: державна політика, молодь, публічна влада, формування
молодіжна політика.
В умовах військової агресії та складного періоду державотворення, який
нині

переживає

Україна,

як

ніколи,

важливо

сформувати

у

молоді

громадянсько-активні, соціально-значущі якості, які вона зможе проявити в
усіх видах діяльності, і, перш за все, пов’язаних із захистом державницьких
інтересів: родина – український народ – Україна. Такий результат можливий
лише за умов активної співпраці молоді та органів публічної влади, своєчасних
та комплексних дій, що враховують життєві запити та проблеми сучасної
української молоді. Підґрунтям такої взаємодії є результати досліджень,
глибокий науковий, теоретично та методологічно обґрунтований аналіз
молодіжного середовища. Молодь є енергійною, рушійною силою, що займає
важливе місце у розвитку суспільства. Вивчення її світогляду, з огляду на
визначальну роль для майбутнього розвитку суспільства, є нагальною
проблемою.
Поведінка молодого покоління детермінується, передовсім, ціннісною
ієрархією: усвідомлені дії людини й сприйняття оточуючого обумовлені
суб’єктивованими цінностями.
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Питання взаємодії молоді та місцевого самоврядування розглядає О.
Лиска. Регіональний аспект реалізації молодіжної політики в умовах
децентралізації досліджує Т. Несват. Участь молоді у розвитку ОТГ в умовах
децентралізації розглядає О. Євтушенко. Особливості соціальної активності
молоді України в умовах євроінтеграції розглядають Т. Костєва, Ю. Палагнюк,
О. Файчук. Право участі дітей та молоді у суспільно-політичному житті
досліджують С. Бостан та Л. Бостан.
Метою дослідження є визначення особливостей взаємодії молоді з
органами державної влади та місцевого самоврядування.
Реалізація цього надважливого завдання неможлива без активної участі
молодого покоління, яке володіє унікальним інтелектуальним та інноваційним
потенціалом для розвитку нашого суспільства. Так, у Національній молодіжній
стратегії до 2030 року, затвердженій Указом Президента від 12 березня 2021
року, окремим важливим напрямом визначено залучення молоді до участі у
суспільному житті з метою підвищення її самостійності, конкурентоспроможності, а також формування у молоді громадянських компетенцій.
Тоді як залучення молоді насамперед має на увазі включення молодих
людей до життя громади, області, регіону, держави або міжнародної спільноти
завдяки діалогу, партнерству, можливості ухвалювати рішення та іншим
механізмам взаємодії [1, с.18]. При цьому залучення, на відміну від участі, не
завжди дає можливість безпосередньо впливати на процес ухвалення рішень та
вибору пріоритетів.
У західній науці було декілька спроб розроблення різноманітних моделей
участі, в тому числі безпосередньо для молодих людей (таблиця 1) [2, с.13].
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Таблиця 1 – Моделі участі молоді в діяльності державних органів
Модель
1 модель Шеррі
Арнштейн
2 модель
Роджера Харда

Характеристика
Є однією з перших спроб та розроблена у 1969 році, включає вісім рівнів
участі – від маніпуляції та терапії, які не можна вважати повноцінною
участю, до партнерства, делегованої влади і громадянського контролю,
що містять реальні можливості впливу для громадян.
Дещо видозмінена попередня модель, виділив власні 8 сходинок рівнів
участі дітей та молоді в ухваленні рішень. Перші три сходинки
(маніпулювання, декорування та імітація) не надають реального впливу на
ухвалення якихось рішень; наступні дві (інформування та
консультування) – забезпечують необхідний рівень обізнаності стосовно
можливостей впливу; останні три сходинки покликані показати всі
можливості участі від залучення до чужих ініціатив до абсолютного
самостійної ініціативи молоді та спільного ухвалення рішень як партнерів

Розвиток та ефективна самореалізація молоді в Україні залежать від
погодженості дій зацікавлених сторін сторін, зокрема, органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, громадськості та бізнесу, тощо.
Молодь виступає важливим суб'єктом в діяльності органів публічної
влади. Молодь активно реалізує свою діяльність в територіальних громадах,
бере участь у процесах ухвалення рішень, розвивається міжнародне молодіжне
співробітництво та співпраця з міжнародними організаціями (зокрема, обміни
молоддю між Україною і Республікою Польща, Україною і Литовською
Республікою).
Національна молодіжна стратегія до 2030 року передбачає запровадження
нових підходів для розвитку молоді в Україні, враховує важливі аспекти, що
передбачені Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року,
молодіжними стратегіями та документами, що регламентують засади розвитку
молодіжної політики ООН, Ради Європи та Європейського Союзу, а також
демографічні, безпекові та економічні виклики.
Дії та зусилля держави, всіх верств суспільства, політичних і громадських
організацій, підприємств, установ, організацій у справі підтримки становлення
та розвитку молоді мають бути консолідовані для того, щоб дивитися на життя
молоді цілісно з урахуванням її бачення світу.
Саме у зв’язку з вищенаведеним нами пропонується механізм взаємодії
органів місцевого самоврядування і молоді (рисунок 1) [3, с.48].
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Економічний: місцеві бюджети та цільові молодіжні програми;
створення
та
утримання
відповідної
інфраструктури
(молодіжних центрів, спортивних майданчиків та ін.);
фінансування проектів молодіжних громадських організацій;
фінансування молодіжного будівництва

Інформативна та комунікативна складові

Механізми взаємодії органів місцевої влади України і молоді

Адміністративний: нормативно-правові акти регіонального та
місцевого рівнів; система залучення молоді до розробки та
участі в регіональній і місцевій політиці; забезпечення
представництва молоді в органах місцевої влади

Безпековий: запобігання злочинності та правопорушенням;
запобігання торгівлі людьми; охорона здоров’я та популяризація
здорового засобу життя; патріотичне виховання молоді;
подолання скрутних ситуацій (насильства в сім’ї ...)

Соціалізації молоді: освіта; професійне стажування (у т.ч. в
органах місцевої влади); працевлаштування

Отримання управлінських послуг:
отримання спеціальних
статусів (багатодітні, сироти…); оформлення та отримання
соціальних виплат; оздоровлення

Рисунок 1 – Механізм взаємодії органів місцевого самоврядування і молоді
Запропонований механізм взаємодії органів місцевого самоврядування і
молоді доцільно використовувати при розробці молодіжних цільових програм
на

місцевому

рівні.

Окреслені

рекомендації

сприятимуть

створення

комплексних програм, що будуть поєднувати різні напрями, реалізація яких
дозволить більш ефективно вирішувати проблемні питання молодих мешканців
громад. Участь молоді в діяльності органів публічної влади подано схематично
на рисунку 2 [4, с.13].
Відповідно до вищезазначеної «моделі участі», варто визначити основні
механізми та інструменти залучення молоді до процесу ухвалення рішень
(таблиця 2): від простого інформування до активної партнерської діяльності.
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Участь молоді

це базове право людини, яке
допомагає реалізувати інші права

це розвиток молодих лідерів із
важливими життєвими навичками

це більш якісна
державна/місцева політика

це більша довіра молоді до
влади

МОДЕЛЬ УЧАСТІ МОЛОДІ - є описом теоретичних та практичних інструментів для участі молодих людей в процесах
ухвалення рішень на національному, регіональному, місцевому рівнях.

Мета:
підвищення
благополуччя молоді
на кожному рівні

Цілі:
- вплив на ухвалення та підвищення якості рішень, які стосуються життя та
розвитку молоді;
- підвищення громадської активності молоді;

- зміна ролі молоді зі спостерігачів на виробників політики;
- рахування думки молоді з різних соціальних груп

Завдання
Місцевий рівень:
- надати можливості молоді
ініціювати рішення у своїй
громаді;
- підвищити роль молоді в
громаді;
- створити сприятливі умови
для життя молоді в громаді, у
тому числі з метою зменшення проблеми міграції;
- створити умови відкритої
двосторонньої комунікації та
співпраці між органами влади,
органами
місцевого
самоврядування та молоддю;
- сприяти залученню молоді
до здійснення моніторингу та
адаптації молодіжної політики
відповідно
до
реальних
потреб молоді;
створити
можливості
соціального ліфту і розвитку
для молодої людини

Регіональний рівень:
- підвищити рівень впливу
молоді, яка мешкає як у
маленьких, так і у великих
населених пунктах регіону, на
формування
та
реалізацію
державної політики в різних
суспільних
сферах на
регіональному рівні (міжсекторальний підхід);
- привернути увагу до питань, що
стосуються молоді
- посилити участь молоді на
місцевому рівні через координацію на рівні регіону
- створити умови відкритої
двосторонньої комунікації між
органами
влади,
органами
місцевого самоврядування та
молоддю;
- сприяти залученню молоді до
здійснення
моніторингу
та
адаптації молодіжної політики
відповідно до реальних потреб
молод;
- створити можливості соціального ліфту і розвитку для
молодої людини

Національний рівень:
- підвищити рівень участі молоді
з усієї країни в управ- лінських
процесах;
- донести думки та бачення молоді
щодо
соціально-економічних питань національного,
регіонального та місцевого рівнів
до органів законодавчої та
виконавчої;
- підвищити участь молоді з усієї
країни в управлінських процесах
та ухваленні рішень
- захистити права молодих
людей;
розвинути
ефективну
вертикальну комунікацію між
різними
рівнями
та
горизонтальну комунікацію на
національному
рівні
щодо
питань, які стосуються молоді
(міжсекторальний підхід);
- створити можливості соціального ліфту і розвитку для
молодої людини;
- створити умови відкритої
двосторонньої комунікації між
органами влади та молоддю

Рисунок 2– Участь молоді в діяльності органів публічної влади
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Таблиця 2 – Механізми та інструменти залучення молоді до процесу
ухвалення рішень
Механізми

Інструменти
Інформаційний рівень

Отримання
неформальної освіти

створення молодіжних таборів, неформальних молодіжних організацій
просвітницького напряму

Розміщення
інформаційного
контенту для молоді
на інтернет-ресурсах

створення інформаційного мобільного застосунку для молоді щодо
роботи органів публічної влади, різних форумів, флешмобів у соціальних
мережах

Консультування
Участь у роботі
консультативнодорадчих органів

молодіжні ради, колегії, комітети з питань виховання молодого
покоління, парламенти тощо.

Діалог
Діяльність молодіжних ініціювання, створення та розвиток молодіжних громадських
центрів
організацій, волонтерських організацій, комітетів, багатосторонніх
консультативних органів; проведення тренінгів, семінарів та
дискусійних форумів,
Партнерство
Залучення до
політичної участі

членство у політичних партіях, реалізація права обирати та бути
обраним до органів публічної влади

Стажування молоді в
органах публічної
влади

програми залучення молоді «Молодіжний працівник», «Дні відкритих
дверей»,

Залучення молоді до
міжнародних
Проектів

мотивування молоді до участі у міжнародних програмах, зокрема в
європейських програмах та проектах

Участь молоді у
формуванні
молодіжної політики

надання можливостей для участі молодих фахівців у різного роду
реформаторських командах та проектах; участь у формуванні окремих
напрямів молодіжних програм та порядку денного молодіжних заходів;
використання засобів матеріального стимулювання та морального
заохочення для активних молодих людей тощо
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Інструменти оцінки та вимірювання участі молоді в діяльності органів
публічної влади представлено у таблиці 3 [5, с.396].
Європейський досвід засвідчує, що партнером і гарантом ефективної
реалізації молодіжної політики є розвинутий неурядовий сектор. В Україні
проводиться активна робота з налагодження партнерства державного та
громадського сектору не тільки з впровадження політики щодо молоді, але й
щодо здійснення практичної молодіжної роботи. Основним завданням цієї
роботи є делегування та децентралізація «відповідальності» у молодіжній
сфері, як це є в європейських країнах [6].
Таблиця 3 – Інструменти оцінки та вимірювання участі молоді в діяльності
органів публічної влади
Місцевий рівень
- частка молоді, яка знає про
можливість участі в діях, що
впливають на життя молодих
людей громади, %;
наявність
молодіжного
консультативно-дорадчого органу,
діяльність
якого
передбачає
наявність впливу на рішення з
питань, які стосуються молоді;
- кількість рішень, на які вплинув
або ініціював молодіжний дорадчоконсультативний орган;
- частка учасників молодіжного
консультативно-дорадчого органу,
які вважають, що їхню думку
враховують при ухвалені рішень у
громаді, %;
- рівень задоволення молоді
власною участю в громадському
житті
та
ухвалені
рішень,
залученням в обговорення питань,
які їх стосуються на рівні громади,
на регіональному рівні %;
- наявність механізму фінансової
підтримки молодіжних проектів та
/ або діяльності молодіжних
організацій;
- кількість молодіжних проектів /
ініціатив,
які
отримали
фінансування від громади, од.

Інструменти оцінки
Регіональний рівень
- наявність механізму інформування молоді про рішення, які її
стосуються;
кількість
засідань
органів
місцевого
самоврядування
та
виконавчої
влади,
на
яких
розглядалися молодіжні питання;
- кількість реалізованих протягом
року програм/заходів, спрямованих
на вирішення проблем молоді
громади;
- наявність у складі виконкому
структурного
підрозділу/
спеціалістів, що забезпечують
реалізацію молодіжної політики на
рівні громади;
- обсяг коштів, що виділялися з
місцевого бюджету протягом року
на
молодіжні
програми,
функціонування
закладів
молодіжної інфраструктури;
кількість
проведених
соціологічних
досліджень
або
обговорень,
що
стосуються
вивчення становища молоді;
- кількість молодих людей, що
входять
до
молодіжних
громадських об’єднань;
- кількість молодих людей, що
залучені
до
волонтерської
діяльності
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Національний рівень
- рівень задоволення молоді
власною участю в громадському
житті
та
ухвалення
рішень,
залученням до обговорення питань,
які їх стосуються, %;
- наявність механізму фінансової
підтримки молодіжних проектів
та/або
діяльності
молодіжних
організацій;
- кількість молодіжних проектів /
ініціатив,
які
отримали
фінансування з бюджету, од.;
- наявність механізму інформування молоді про рішення, які її
стосуються;
- кількість засідань органів влади,
проведених протягом року, на яких
розглядалися молодіжні питання з
участю представників молоді;
кількість
реалізованих
програм/заходів, спрямованих на
вирішення проблем молоді;
- обсяг коштів, що виділялися з
бюджету на молодіжну політику;
кількість
проведених
соціологічних досліджень, що
стосуються вивчення становища
молоді;
- організовані потягом року
виїзди/обміни/стажування
груп
молоді в інші країни на тему участі
молоді;
кількість
проведених
консультацій
та
публічних
обговорень Уряду з молоддю

Основними партнерами в реалізації державної молодіжної політики на
регіональному рівні є громадські організації та об’єднання.
Співпраця управлінь/відділів, які працюють з молоддю, з громадським
організаціями, насамперед, спрямована на національно-патріотичне/військовопатріотичне

виховання

молоді,

неформальну

освіту

молоді,

розвиток

громадянської активності молоді та волонтерського руху [7, с.186].
Партнерами управлінь/відділів, які працюють з молоддю на рівні
територіальної

громади,

є:

громадські

організації;

релігійні

організації/об’єднання; засоби масової інформації; бізнес структури (таблиця 4)
[8-9].
Таблиця 4 – Партнери взаємодії у молодіжній роботі
ООрганізаціїпартнери
Організації
громадянського
суспільства
Релігійні
організації/
об’єднання
Засоби
масової
інформації

Бізнес
структури

Напрями молодіжної роботи
благодійна допомога; соціальні проєкти; молодіжні заходи різного
спрямування;
національно-патріотичне
виховання;
профілактика
негативних явищ серед молоді; розвиток громадської активності молоді,
волонтерського руху; підтримка творчо обдарованої молоді, розвиток
творчих здібностей молоді; освітні заходи (тренінги, семінари, навчання)
неформальна освіта; проведення молодіжних заходів; інформаційнопросвітницькі заходи; благодійні акції, соціальні проєкти; надання
допомоги соціально незахищеним категоріям молоді; національнопатріотичне виховання; організація змістовного дозвілля молоді та
оздоровчих таборів
інформування населення щодо молодіжної роботи; розміщення соціальної
реклами; запис молодіжних телепрограм; проведення тренінгів;
проведення тематичних інформаційних кампаній; пропаганда у
молодіжному середовищі здорового способу життя і патріотизму;
висвітлення молодіжних здобутків спілкування у соцмережах; отримання
інформації
спонсорська та благодійна підтримка; проведення заходів для молоді;
неформальна освіта молоді з питань підприємницької діяльності;
підтримка та наставництво молоді; стажування молоді

Молодь як майбутнє європейського континенту привертає велику увагу
Ради Європи, про що свідчить низка документів, ухвалених цією організацією
та спрямованих на оптимізацію молодіжної політики в регіоні. Особливої уваги
у процесі реалізації молодіжної політики в країнах Європи заслуговує
Європейська хартія про участь молоді в муніципальному та регіональному
житті. У структурі Секретаріату РЄ діє Директорат з питань молоді та спорту.
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Найважливіші рішення щодо змісту молодіжної політики в Європі
ухвалюються на регулярних європейських конференціях міністрів у справах
молоді. Залежно від локалізації можна виділити такі моделі молодіжної
політики, які базуються на певних критеріях, а саме рівень демократії,
національно-культурні традиції та нормативно-правове забезпечення та ін
(таблиця 5) [10, с.137].
Таблиця 5 – Моделі молодіжної політики
Модель
Універсалістська
модель (країни
Західної Європи
та Скандинавії)
Громадівська
модель
(Великобританія)

Характерна риса
Це найбільш демократична модель, яка характеризується паритетним
рівнем контролю державою молодіжних організацій за одночасного
надання їм широкої свободи дій. Специфічним для цієї моделі є
відсутність міністерства у справах молоді в органах влади
Характеризується мінімальним втручанням держави в діяльність
молодіжних організацій, ґрунтується на глибоких традиціях.
Молодіжних організацій, які беруть активну участь у державотворчих
процесах, – невелика частина. Серед них переважають спортивні,
культурні та благодійні. Імплементація молодіжної політики делегується
від держави до інститутів громадянського суспільства
Протекціоністська Держава намагається контролювати та встановлювати пріоритетні цілі в
модель (країни
діяльності молодіжних організацій. У таких державах молодь є
Центральної
соціальною групою, яка потребує захисту, підтримки та стимулювання.
Європи)
Головна мета молодіжних об’єднань – закладання основ громадянського
суспільства
Централізована
За цією моделлю залучення третього сектору та молодіжних органів
модель (країни
місцевого самоврядування є дещо слабким, тому молодіжна політика є
Середземномор’я) централізованою, зосередженою на державному рівні

У

країнах

Європейського

Союзу

використовуються

різні

форми

(інструменти) впливу молодіжних еліт та інших інституцій громадянського
суспільства на формування державної політики. Зокрема, більшість країн
Європи мають національну молодіжну раду, яка є парасольковою організацією
для неурядових молодіжних організацій у країні. Ці ради відіграють
привілейовану роль урядового партнера у розробці молодіжної політики.
Залучення неурядових молодіжних організацій до розробки та впровадження
молодіжної політики справді стало міцним європейським стандартом і, як
очікується, відбуватиметься на кожному рівні державного управління.
Використовується також такий інструмент взаємодії держави та молоді, як
консультації з молодими людьми та молодіжними організаціями щодо
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впровадження та подальшої реалізації національних молодіжних проєктів.
Крім того, у 2009 році було прийнято Рамкову угоду співробітництва з
молоддю ЄС. Для досягнення поставлених цілей щодо співпраці окреслено
декілька інструментів, які використовувалися країнами-членами ЄС, зокрема:
формування політики, взаємне навчання, регулярна звітність про досягнення,
структурований діалог та програми ЄС. У 2014 році для того щоб посилити
співпрацю держав-членів у сфері молоді, держави-члени прийняли Робочий
план ЄС з питань молоді, який визначає конкретні цілі для досягнення
протягом двохрічного періоду.
У 2018 році було прийнято резолюцію щодо Молодіжної стратегії
Європейського Союзу 2019–2027, в якій зазначено, що діалог молоді та влади
має будуватися з використанням таких форм (інструментів) на різних етапах
прийняття рішень, як [11]: інформування молоді про можливість участі в
обговоренні певної проблеми, альтернативні рішення якої направляються від
місцевого до європейського рівня; проведення консультацій, включаючи
онлайнові та офлайнові методи взаємодії, а також публікація отриманих
результатів; здійснення прямого діалогу між особами, які приймають рішення,
та молодими людьми, спираючись на найкращі практики методологічних
підходів, розроблених у структурованому діалозі, а також на останні інновації у
цій сфері; підтримка постійного партнерства в управлінському процесі на
національному та європейському рівнях, включаючи партнерські відносини
молоді з певними секторами відповідно до галузей, де залучення молоді є
доцільним (зайнятість, освіта, охорона здоров’я, соціальне включення та ін.).
Отже, уряди різних країн Європи намагаються сформувати ефективні
моделі взаємодії держави та молоді. У розвинених країнах з демократичним
устроєм молодіжна політика складається переважно з трьох рівнів, що дає
змогу проводити її на рівні держави, регіону та окремих територіальних громад.
Зокрема, країни Європейського Союзу активно розробляють і впроваджують
низку комплексних програм та стратегій, які регламентують участь молоді у
житті держави, засновують молодіжну політику на залученні у різні аспекти
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соціально-політичного життя всіх груп та верств молодого покоління.
Успіх соціально-економічного розвитку держави завжди перебуває в
невід’ємній залежності від рівня освіти, виховання, ступеня соціальної
адаптації молоді та її дієспроможності відповідно до вимог сьогодення, уміння
та бажання молодого покоління, спрямованих на підтримку і розвиток
прогресивних змін в економічному, соціальному і політичному житті
суспільства. Державні інститути формують та впроваджують у суспільстві
молодіжну політику, яка визначає статус молодого покоління, його роль та
місце у світі, який постійно змінюється та рухається вперед, отже, сприяє
формуванню майбутнього людського потенціалу нації.
На рисунку 3 розглянемо вигоди від взаємної співпраці для держави та
молоді.
Вигоди від взаємної співпраці для держави та молоді

Для держави

Для молоді

− позитивний імідж;
− додатковий потенціал;
− оптимізація прийнятих рішень;
−
поширення
інформаційних
повідомлень;
− підвищена лояльність суспільства до
владних рішень;
−
запобігання
некерованої
та
деструктивної молодіжної активності;
− організація згуртованої та командної
роботи

− ліквідація
корумпованості
влади;
− ефективне вирішення проблем
молодого покоління;
− пошук спільних рішень;
−
формування
керованого
майбутнього

Рисунок 3 - Вигоди від взаємної співпраці для держави та молоді
Механізм взаємодії молоді з державою в Україні чимдалі міцніше
утверджується у формі створення громадських рад при органах влади,
проведення громадських слухань щодо законопроєктів і рішень. Одним з
найважливіших завдань дорадчих органів є сприяння розвитку молодіжної
ініціативи, яка може набувати таких форм, як:
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– касаційні законодавчі ініціативи, які стосуються щойно ухваленого
політичного рішення і є реакцією на урядову політику;
– превентивні законодавчі ініціативи, суть яких зводиться до впливу на
процес ухвалення політичних рішень на етапі їх розробки;
– альтернативні законодавчі ініціативи, які можуть запобігати політичним
крокам влади або бути реакцією на них;
– інноваційні законодавчі ініціативи, метою яких є участь молоді у
формуванні міжвиборчого політичного дискурсу.
В Умані реалізовуються міські молодіжні програми «Молодь Умані» та
«Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді». Одним з
пріоритетних завдань є створення належних умов для комфортного та
безпечного проживання, самореалізації

молоді, участі у прийняті рішень.

Відповідно до розпорядженням міського голови забезпечено діяльність
Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання молоді, до
складу якої увійшли представники органів місцевого самоврядування, закладів
освіти, науки, культури, громадських організацій відповідного спрямування.
Активно діє Молодіжна рада при виконавчому комітеті Уманської міської ради.
Протягом звітного періоду в Умані реалізовувались низка проектів [12]:
- міський проект «Академія молодіжного лідера»:
6-й рік поспіль реалізовується проект «Академія молодіжного лідера», що
став кращою молодіжною практикою в Україні та отримав відзнаку
Міністерства молоді та спорту. Молоді люди знайомляться з роботою служб,
відділів, управлінь міської ради, беруть участь у засіданнях, сесіях міської ради.
В межах проекту проводиться захід «Один день з міським головою». Учасники
презентують проекти «Якби мером був я». По завершенню Академії юнаки та
дівчата отримують сертифікати та подарунки. Традиційно учасники відвідують
Міністерства та Верховну Раду України;
- Банк молодіжних ініціатив:
База даних, де акумулюються проекти, пропозиції, думки молодих людей.
Багато з них вже втілюєтья в життя: щеплення безпритульних тварин, побудова
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скейт- та спортивних майданчиків, озеленення міста, облаштування зупинок
для, інклюзивні екскурсії для людей з інвалідністю, ремонт доріг та створення
велосипедних доріжок, проведення фестивалів та ін.;
- ініціатива ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді»:
Умань – одна з перших в Україні, стала містом-кандидатом ініціативи
ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді». Ця програма ініціюється
ЮНІСЕФ та підтримує міста і громади в їх зусиллях, спрямованих на створення
сприятливого середовища для дітей і молоді. Це також мережа, яка об’єднує
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші зацікавлені
сторони, такі як організації громадянського суспільства, приватний сектор,
академічні спільноти, засоби масової інформації та, головне, організації для
дітей та молоді, які хочуть зробити їхні міста та громади більш дружніми до
наймолодших мешканців [12].
На початку 2020 року підписано Меморандум про співпрацю між
Уманською міською радою та ЖК «Греків ліс», в межах якої створено
молодіжний креативний простір «Софа Хаб» для розвитку неформальної
освіти, пропаганди здорового способу життя, дозвілля творчої, талановитої
молоді.
У лютому 2020 року відбулося офіційне відкриття діяльності Молодіжного
центру «START», який функціонує на базі факультету соціальної та
психологічної освіти та діє спільно з відділом у справах сім’ї та молоді
Уманської міської ради.
Пандемія CОVID-19 та запроваджені у 2020 році відповідні карантинні
заходи вплинули на діяльність молоді: не відбулось низка традиційних
фестивалів, акцій, конкурсів, змагань. Проте, запроваджено дистанційні форми
проведення заходів: он-лайн конкурси, зустрічі, вебінари, акції [12].
На території Уманської громади молодь одна з перших в Україні стали
кандидатом Міжнародної ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та
молоді». У 2019-му році отримали перемогу у конкурсі «Smart місто» у
номінації «Найкомфортніше місто для життя». Побудований єдиний у східній
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Європі фентезі-парк «Нова Софіївка», реконструйовано площу Соборності та
центральної набережної, у планах оновлення скверу «Молодіжний», створення
муралів, нових локацій та об’єктів. І все це заради молоді, адже їх ініціатива
стимулює нас до руху і розвитку. Окрім того, кращі молодіжні проєкти та
ініціативи презентували міжнародні організації.
Резюмуючи, можна сказати, що одним із найважливіших інструментів
стимулювання та активізації участі молоді у державотворчих процесах та
діяльності інститутів громадянського суспільства є державна молодіжна
політика, в межах якої можуть діяти державні, регіональні та місцеві програми
молодіжного спрямування та реалізовуватися заходи, які залучатимуть молодь
до прийняття управлінських рішень в різних галузях.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ КОМУНІКАЦІЇ
В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
У статті розглянуто сутність поняття «комунікації», складові процесу
комунікації в публічному управлінні. Досліджено підходи до ролі комунікації в
публічному управління, визначено рівні комунікацій. Виокремлено функції
комунікації в публічному управлінні.
Ключові слова: комунікація, публічне управління, комунікативна взаємодія,
публічні комунікації, взаємодія.
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Публічне управління як суспільне явище надзвичайно гостро відчуває
потребу у встановленні та підтриманні сталих комунікативних зв’язків між
його суб’єктами й об’єктами, використанні спеціальних засобів інформаційного
обміну,

завдяки

яким

забезпечується

та

безпосередньо

здійснюється

управлінський процес. Комунікація є неодмінною складовою управлінської
діяльності

загалом

і

публічного

управління

зокрема.

Адже

потреба

налагоджувати та підтримувати комунікації випливає з самої суті публічного
управління як цілеспрямованого впливу з метою досягнення суспільно
значимих і суспільно визначених цілей і передбачає: обов’язкове усвідомлення
цієї потреби суб’єктами публічного управління, а також регулювання та
координацію комунікативної діяльності цих суб’єктів.
Комунікація в публічному управлінні у цілому являє собою процес
суспільної взаємодії за допомогою повідомлень, змістом яких є публічне
управління, реалізація публічної влади та публічної політики. Це означає, що
сфера поширення цієї комунікації зачіпає не лише саму систему публічного
управління, а знаходиться й далеко поза нею і охоплює соціальний простір, що
простягається від найвищих суб’єктів прийняття рішень щодо публічних справ
до кожного, кого ці справи хоча б частково стосуються. Тобто, до цієї
комунікації залучені як суб’єкти, що безпосередньо належать до системи
публічного управління, так і ті, що знаходяться поза нею – у громадському та
приватному секторах. Відтак, сфера комунікації в публічному управлінні за
своїм спрямуванням поділяється на внутрішню і зовнішню, вирішуючи
завдання взаємодії суб’єктів як у самій системі публічного управління, так і
поза нею.
Проблемам формування та розвитку комунікацій в публічному управління
присвячені праці відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме:
Брусенцової Я., Вознюка К., Касяненка Є., Серьогіна С., Ушкаленка І. та інших.
Проте для визначення концепції формування та розвитку комунікацій в
публічному управління необхідно виокремити їх функції та види.
Інформаційна політика в Україні з моменту набуття нею незалежності
досить довгий час розвивалася за застарілими радянськими принципами.
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Спілкування державного органу і громадянина відбувалося у площині
інформування про прийняті рішення. Зворотний зв’язок від суспільства владу
не дуже цікавив. Поступовий розвиток демократичних цінностей і суспільні
перетворення з переходом органів державної влади до принципів відкритості,
прозорості і підзвітності стали каталізатором перетворень у системі відносин
між владою та суспільством. Задекларований українською владою курс на
сповідування європейських прагнень передбачає перетворення сфери відносин
держави і суспільства, пов’язане зі встановленням зворотного зв’язку з
громадськістю, публічного діалогу, партнерських відносин органів державної
влади і громадянського суспільства.
Публічне управління в наш час невіддільне від комунікації як форми
взаємодії суб’єктів і об’єктів управління, оскільки основою демократії є
врахування потреб і позиції об’єкта управління. У системі управління
комунікації

виконують

специфічні

функції,

які

різні

дослідники

характеризують по-різному. Так, найбільш популярним є поділ функцій
комунікацій

на

великі

групи:

інформаційно-комунікативна

функція

і

регулятивно-керуюча функція.
У загальному розумінні термін «комунікація» визначається як обмін
інформацією між двома або більшою кількістю суб’єктів у певний час і в
певному місці. Також комунікацію можна охарактеризувати як передачу
інформаційних повідомлень із використанням різноманітних комунікаційних
систем і різноманітних медіа-засобів. Цей процес може набувати різних форм
залежно від числа учасників, цілей сторін-учасниць, комунікаційних каналів,
засобів, стратегій. Звідси і велика кількість моделей комунікації, досліджуваних
у світовій науці [2].
Особливістю

інформаційно-комунікативної

функції

комунікацій

в

публічному управлінні є те, що інформація не просто передається –
приймається, а й формується, що є важливим моментом для творчого
продуктивного спілкування. Завдяки інформаційно-комунікативній функції
відбувається вирівнювання відмінностей у вихідній інформованості партнерів.
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Регулятивно-керуюча функція виявляється у цьому, що з цієї функції
можна регулювати як власне поведінка, а й поведінка інших людей. Крім того,
за допомогою даної функції можна координувати дії цілого, дозволяє
працювати, як одна команда тощо.
Крім того, в науковій літературі як ті вказується, що комунікації мають:
− забезпечувати ефективний обмін інформацією між суб'єктами та
об'єктами управління;
− удосконалювати відносини між суб'єктами комунікації різних рівнів у
процесі обміну інформацією;
− створювати інформаційні канали для обміну інформацією між
окремими співробітниками та групами.
− регулювати та раціоналізувати інформаційні потоки [1; 2; 6].
З іншого боку, Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.С. виділяють такі функції
комунікацій як:
− консервативна

функція,

спрямована

на

збереження

статус-кво

державної системи та яка сприяє стабільному існуванню соціального організму;
− координуюча функція, яка спрямована на забезпечення координації
владних впливів суб'єкта управління відповідно до параметрів об'єкта
управління, та їх можливих змін;
− інтегруюча функція, яка пов'язана із здійсненням такої публічної
політики, яка б могла врахувати інтереси всіх елементів суспільної системи, та
яка б сприяла виробленню та прийняттю погоджених управлінських рішень;
− мобілізаційна функція, яка спрямована на забезпечення легітимності
існуючого

громадського

порядку,

отримання

підтримки

та

схвалення

суспільства з приводу прийнятих управлінських рішень;
− соціалізуюча

функція,

яка

пов'язана

з

засвоєнням

у

процесі

інформаційного обміну цінностей та традицій держави, соціально-політичних
норм тощо [7].
Крім того, ряд дослідників відзначають, що характеризуючи функції
комунікації в публічному управлінні необхідно говорити і про їх ідеологічну
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функцію, оскільки грамотно налагоджений зворотний зв'язок з населенням має
в своєму розпорядженні громадян довіру чинної влади.
Комунікація поділяються на дві групи: між організацією та її середовищем
та між рівнями управління та підрозділами.
До першої групи відносяться комунікації, що являють собою інформаційну
взаємодію із зовнішнім середовищем: засоби масової інформації, споживачі,
нагляд

за

якістю

продукції

тощо. Виникнення

комунікацій

усередині

організації, як зборів, обговорень тощо, є реакцією вплив зовнішнього
середовища.
До другої групи належать:
− міжрівневі комунікації - комунікація здійснюється по вертикалі та по
горизонталі між підрозділами. Зверху вниз передається інформація про
прийняті рішення, поточні завдання, рекомендації, знизу вгору - інформація
про перебіг виробничого процесу, завантаження обладнання, надходження
сировини у вигляді звітів;
− комунікації між різними підрозділами - обмін інформацією для
координації завдань та дій підрозділів організації. Координується діяльність
робочих груп з контролю над витратами, збутом продукції. Керівники
інформують один одного про перебіг впровадження нової техніки;
− комунікації «керівник-підлеглий» - це обмін інформацією про способи
діяльності, ефективність роботи, винагороди, проблеми, зміни, результати і
тощо. Надають безпосередній вплив на виробничий процес;
− комунікації між керівником та робочою групою – важливий компонент
для досягнення ефективності управління. Участь у обміні інформацією кожного
члена робочої групи дозволяє виробити правильні відносини групи з
керівником, а керівнику - найактивніше залучати підлеглих у відносини
організації;
− неформальні комунікації - думки, складаються у неформальних групах
і що надходять до керівника неформальними каналами, дають можливість
приймати більш правильні рішення, попереджати конфліктні ситуації [5].
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Отже, комунікація є важливим об'єктом управління, будучи як процесом
обміну інформації, завданнями, цінностей, а й своєрідним дзеркалом що у
державі. Керуючи комунікацією, активно впливаючи на її компоненти, держава
реалізує свої сильні сторони та нейтралізує слабкі. Тільки своєчасно
налагоджена комунікація дозволяє орієнтуватися у державних процесах та
впливати на них.
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Руфіна Рябчинська
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОСНОВНІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Статтю присвячено вивченню моделей прийняття управлінських рішень.
Визначено, які основні моделі управлінських рішень використовуються в
Україні. Розглянуто переваги та недоліки використання моделей управлінських
рішень. Проаналізовано, що використання моделей дозволяє приймати рішення,
при обґрунтуванні яких враховуються всі фактори і альтернативи, що
виникають в складних умовах діяльності.
Ключові слова: управлінські рішення, моделі, органи державної влади,
моделювання, механізм державного управління, публічне управління.
Прийняття рішень, як і обмін інформацією, є складовою будь-якої
управлінської діяльності. Тому в необхідності прийняття рішень – складних і
простих, важливих і другорядних – полягає суть процесу управління.
На сьогодні існує чимала кількість опублікованих робіт, присвячених
вивченню процесу прийняття управлінських рішень, серед яких праці
вітчизняних та зарубіжних вчених: Ф. Ф. Аунапу, В. І. Варфоломєєва,
Е. І. Вілкаса, В. В. Глущенка, Л. Г. Євланова, О. І. Ларичева, Б. Г. Литвака,
Л. Планкетта, Е. А. Смірнова, Р. А. Фатхутдінова, С. В. Чудновської,
В. С. Юкаєвої та ін.
Мета статті – комплексний аналіз моделей управлінських рішень в органах
державної влади.
В основі моделювання лежить необхідність відносного спрощення
реальної життєвої ситуації чи реальної події. Однак це спрощення не повинно
порушувати основоположних законів системи, що вивчається.
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Модель повинна бути якомога простішою, структурованою відповідно до
проблеми та охоплювати всі суттєві аспекти. Помилка в побудові складної
моделі може зіпсувати результати рішення. Під час побудови простих моделей
фатальна помилка виникає задовго до кінця розрахунків, а при побудові більш
складних моделей вона може тривати непоміченою протягом тривалого часу [1,
c. 95].
Модель має цільовий характер, тобто вона не відображає самого оригіналу,
а формується на основі мети відображення цілком конкретних властивостей
об'єкта моделювання.
Процес створення моделей складається з декількох фаз: визначення
проблеми; моделювання; перевірка моделі на надійність опису процесу, об'єкта
чи явища; застосування моделі; оновлення моделі в ході дослідження або
впровадження.
Доступні такі типи моделей: фізична, аналогова (організаційна діаграма,
графічна), математична (використання символів для опису дій чи об'єктів).
З огляду на те, що мета моделювання в загальному випадку може бути
теоретичною та практичною, моделі також поділяються на два типи:
 когнітивна форма організації та подання знань, засіб поєднання нових
знань із існуючими. Під час виявлення відмінностей між моделлю та
реальністю завдання полягає в тому, щоб усунути цю невідповідність,
змінивши модель;
 прагматична, тобто такий засіб управління, що використовується для
реалізації практичних, зразково правильних заходів, тобто стандартів або їх
результатів. Насправді вони є робочим представленням цілей. Здається, вони
відіграють роль стандарту або моделі, на якій базується як сама діяльність, так і
її результат.
Прикладами прагматичних моделей є плани та програми дій, статути
організацій та кодекси законодавства, нормативні акти, технологічні схеми
різних організаційних операцій, алгоритми, робочі креслення та шаблони,
параметри вибору та технологічні допуски тощо.
Особливий клас реальних моделей – це моделі, подібність яких до
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оригіналу визначається угодою. Цю подібність можна назвати умовною.
Прикладами умовної подібності є: гроші (модель цінності), посвідчення
особи (офіційна модель власника), різні сигнали (моделі повідомлень), робочі
креслення (моделі майбутніх виробів), карти (моделі місцевості) тощо. подано
форму набору визначених правил із побудовою моделей умовної подібності та
правила їх використання [2, c. 190].
Основними факторами, що

характеризують моделі, є спрощення,

близькість та доцільність моделей. Наприклад, модель у вигляді нелінійної
системи рівнянь апроксимується в робочій області лінійною системою, що
значно спрощує рішення рівнянь та системних досліджень. Близькість
відображення дійсності за допомогою моделей вважається ступенем близькості
моделі до об'єкта в межах прийнятих спрощень його структури. Адекватність
моделі – це її здатність представляти об'єкт моделювання з достатньою
точністю для досягнення мети.
У деяких випадках можна ввести міру адекватності моделі. Це дозволяє
порівняти варіанти моделі та визначити, який є найкращим для вашого випадку.
Процес підготовки та вибору альтернативного рішення реалізується за
допомогою ітеративного (повторного) наближення до бажаних результатів і
включає ряд етапів [3, c. 351]:
 виявлення та аналіз проблемних ситуацій (аналіз вхідної інформації про
стан об'єкта дослідження навколишнього середовища, визначення місця та ролі
аналізованих об'єктів та об'єктів вищого порядку, структурування та
ранжування проблем);
 формування цілей (постановка цілей для виявлення кардинальних
проблем. Використання методів постановки цілей: від простого списку до
складання схеми цілей з описом пріоритетів);
 визначення всіх можливих альтернатив (визначається найширший
спектр варіантів досягнення цілей);
 вибір прийнятних альтернатив (визначені альтернативи пропускаються
через фільтр різних обмежень: ресурсних, правових, соціально етичних тощо);
 попередній вибір найкращої альтернативи (можна вибрати одну або
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кілька альтернатив, поданих на експертизу).
Заходи з підготовки варіантів рішення включають розробку моделі аналізу
(варіантів). Потрібно визначити, чи містять матеріали попередніх рішень у
подібних ситуаціях готову модель (модель означає подання досліджуваного
об'єкта або процесу в спрощеному вигляді).
Залежно

від

характеру

проблеми

модель

може

бути

простою

(елементарною) або складною.
Моделі простих рішень часто є стандартними, складними, частково або
повністю програмованими залежно від ступеня формалізації. З проблем
управління виробництвом за повністю формалізованими моделями чітко
визначаються цільова функція та критерії прийняття рішень, створюються
економіко математичні моделі – математичні описи економічного процесу чи
об'єкта.
Важливою властивістю цих моделей є їх застосовність до однакових або
різних ситуацій. Однак у керівного персоналу часто виникають частково
формалізовані проблеми з недостатньою інформаційною підтримкою, що
вимагає врахування багатьох різних факторів. Для побудови моделей рішень у
таких випадках необхідно використовувати евристичні методи, що дозволяють
більш повно описати ситуацію, щоб вибрати найкраще рішення.
Управлінські рішення включені як необхідний компонент в реалізацію всіх
функцій управління. Вони є своєрідним механізмом їх здійснення. Положення
про ключову роль управлінських рішень у системі управління організацією
узгоджується з визначенням управління як сукупності системо утворюючих
компонентів, спрямованих на реалізацію управлінських технологій, кінцевим
результатом яких за ступенем дослідження інформації є процес прийняття
управлінських рішень. Управлінські рішення є механізмом реалізації технології
управління, виступають способом впливу керуючої підсистеми моделі
управління організацією на керовану підсистему.
Поняття «управлінське рішення» має багатогранний характер, оскільки
прийняття рішень в організації характеризується як:
 свідома й цілеспрямована діяльність, здійснювана людиною;
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 поведінка, заснована на фактах та ціннісних орієнтаціях;
 процес взаємодії членів організації;
 вибір альтернатив в рамках соціального та політичного стану
організаційного середовища;
 частина загального процесу управління;
 обов’язкова частина щоденної роботи менеджера;
 основа виконання всіх інших функцій управління.
На

сьогодні

є

безліч

методів

державного

управління,

а

також

розробляється методологія державного сучасного управління та інших галузей
знань, застосовуючи водночас методологію окремих галузей господарства задля
поточних

потреб

формування

методології

державного

управління

та

становлення ефективного управління в системі органів публічної влади
України. Тому найбільш широко використовуваним способом пізнання є
системна методологія, а результатом застосування якої є синтезування
практики, пізнання, норм, та пошуку необхідних методів [1, с. 354—355].
Розробка нових технологій державного управління вимагає визначення
сутності механізму як інструмента, що дає змогу формувати ефективне
управління процесами розвитку на всіх рівнях господарювання.
Поняття "механізм" вживається у переносному значенні та означає
"внутрішню будову, систему чого-небудь" [3, с. 988], або сукупність умов,
норм, правил та інструментів, реалізація яких допоможе забезпечити
досягнення

соціально-економічною

системою

заданих

параметрів

її

функціонування або розвитку, а "механізм управління" являється складною
управлінською категорією.
Серед найбільш влучних трактувань "механізму державного управління",
на нашу думку, є:
 система призначена для практичної реалізації державного управління та
здобуття відповідних стратегічних цілей, де дана система має певну структуру,
важелі, інструменти та методи впливу на об'єкт управління з відповідним
правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням [2, с. 50];
 інтегрована система державних органів, організованих у відповідності
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до встановлених принципів для реалізації завдань державного управління [4, с.
10];
 комплекс методів організації управлінських процесів та важелів впливу
на розвиток керованих об'єктів із застосуванням відповідних методів
управління, скерованих на імплементацію цілей державного управління [5, с.
9];
 система органів виконавчої влади та комплекс правових норм, що
регламентують організаційну структуру системи органів виконавчої влади та
процеси її діяльності та розвитку;
 практичні засоби за допомогою яких органи державної влади
здійснюють вплив на суспільство, виробництво та будь яку систему задля
досягнення поставлених цілей [3, с. 988];
 конгруенція відповідних державних органів, організованих у систему
для реалізації цілей державного управління відповідно до їх правового статусу,
та масив правових норм, що регламентують організаційні засади та процес
реалізації вказаними органами свого функціонального призначення [6, с. 22];
 незмінний, організаційний та регулюючий вплив держави на стан і
розвиток суспільних процесів, задля досягнення цілей та реалізації функцій
держави, відображених у Конституції та законодавчих актах, шляхом
імплементації державної політики, виробленої політичною системою та
законодавчо закріпленої, через діяльність органів державної влади, наділених
відповідною компетенцією [7, с. 22].
Отже, у науковій літературі зустрічається значна чисельність трактування
поняття

"механізмів

державного

управління",

проте

немає

єдиного

узагальненого визначення, де переважна більшість визначень сутності
механізмів

державного

управління

трактується

з

позицій

конкретних

досліджень провідних вчених галузі [8, с. 121].
Формування механізму державного управління повинно відбуватись на
основі науково обґрунтованих принципів та погоджуватись з інтересами влади,
громади та бізнесу. Отже, формування механізму управління виступає як
головна передумова підвищення ефективності управлінського процесу. На
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нашу думку, головними факторами, що стримують реалізацію механізмів
державного управління України є: ринкові умови господарювання на території
України; високий рівень корупції, в тому числі й на рівні державних органів
влади; нестабільність політичної ситуації в країні; нестача фінансових
інвестицій;

зниження

можливості

формування

нових

орієнтованих

на

реалізацію проектів структур.
Стійке функціонування економіки України та її майбутнє зростання
значною мірою визначаються ефективністю прийняття управлінських рішень
щодо динамічного становлення та розвитку підприємств. Цей процес
відбувається в умовах формування конкурентного середовища, яке, власне, є
вирішальним фактором розвитку окремих соціально-економічних систем, і
національних економік загалом.
Управлінські рішення безпосередньо пов’язані, із одного боку, з
необхідністю підвищення конкурентоспроможності товарів, підприємства,
галузі, країни, а, з іншого, – з розробкою нових механізмів, що забезпечують
формування

ринкового

конкурентного

середовища.

Для

вітчизняних

підприємств, що на сучасному етапі суттєво відстають від зарубіжних
виробників за потенціалом та якістю продукції, ефективності виробництва та
управління, з погляду їх стабілізації та подальшого забезпечення успішної
діяльності

розвитку

механізмів

управлінських

рішень,

що

сприяють

підвищенню конкурентоспроможності, є нагальною потребою сьогодення.
Прийняття управлінського рішення – це спрямований на досягнення
поставленої мети вольовий вплив суб’єкта управління на його об’єкт [2, с. 238].
Управлінське рішення є інструментом впливу на об’єкт управління та
окремі його підсистеми, важливою ланкою формування та реалізації відношень
управління

в

організації;

складає

основу

реалізації

кожної

функції

менеджменту.
В теорії управління вирізняють три основні моделі прийняття рішень:
1.

Класична модель (спирається на поняття «раціональності» в

прийнятті рішень. Передбачається, що особа, яка приймає рішення, повинна
бути абсолютно об’єктивною і логічною, мати чітку мету, усі її дії в процесі
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прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої альтернативи);
Основні характеристики класичної моделі полягають в тому, що особа, яка
приймає рішення:
 має чітку мету прийняття рішення;
 має повну інформацію щодо ситуації прийняття рішення;
 має повну інформацію щодо всіх можливих альтернатив і наслідків їх
реалізації;
 має раціональну систему впорядкування переваг за ступенем їх
важливості;
 завжди має на меті максимізацію результату діяльності організації.
Класична модель передбачає, що умови прийняття рішення повинні бути
достатньо визначеними. Маючи повну інформацію, менеджери можуть
вибирати альтернативу, яка щонайкраще відповідає потребам організації.
Проте на практиці на процес прийняття рішень впливають численні
обмежуючі та суб’єктивні фактори. Сукупність таких факторів у процесі
прийняття рішень враховує поведінкова модель
2.

Поведінкова модель (суть цієї моделі полягає в тому, особа, яка

приймає рішення не має повної, достовірної інформації про певний оберт і
рішення приймає на основі поведінки об’єкта).
Основні характеристики поведінкової моделі полягають в тому, що особа,
яка приймає рішення:
 не має повної інформації щодо ситуації прийняття рішення;
 не має повної інформації щодо всіх можливих альтернатив;
 не здатна або не схильна (або і те, і інше) передбачити наслідки
реалізації кожної можливої альтернативи.
3. Ірраціональна модель (ця модель ґрунтується на прийнятті рішення без
дослідження альтернатив).
Сьогодні світова практика виділяє 3 основні методи прийняття рішень:
1.

Застосування

наукового

методу

(науковий

метод

оптимізації

управлінських рішень передбачає застосування певних кроків у дослідженні
прийняття рішень), а саме:
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 пошук інформації, яка має відношення до проблеми (прийняття
рішення);
 аналіз зібраної інформації;
 формування гіпотези;
 перевірка гіпотези – підтвердження достовірності;
 реалізація проблеми (висновок рішення).Це модель прийняття рішень
призначена для вирішення принципово важливих рішень, вирішенню проблем в
умовах дефіциту, та в інших подібних ситуаціях[3, с. 56].
2. Використання системної орієнтації (базується на тому, що організація є
відкритою системою, яка складається з взаємопов’язаних частин).
3. Застосування моделей (дозволяє приймати рішення, при обґрунтуванні
яких враховуються всі фактори і альтернативи, що виникають в складних
умовах виробничо-господарської діяльності) [1, с. 179].
Модель – це відображення в схемі, формулі тощо характерних ознак
об’єкту, який досліджується. Вона є спрощеною конкретною життєвою
(управлінською) ситуацією, іншими словами в моделях певним чином
відображаються реальні події, обставини тощо.
Використання моделей дозволяє приймати рішення, при обґрунтуванні
яких враховуються всі фактори і альтернативи, що виникають в складних
умовах виробничо-господарської діяльності. Тому моделювання розглядається
як найефективніший спосіб оптимізації управлінських рішень[2, с. 239].
Підсумовуючи усе вище сказане слід зазначити, що процес прийняття
управлінського рішення дуже складний і цікавий. Враховуючи, що 70% успіху
залежить від прийнятого управлінського рішення, то значення останнього у
цілому процесі управління важко переоцінити.
Прийняття рішень – це серія правильних рішень з кількох альтернативних
можливостей, які обирає керівник для цієї організації в цей час, в цьому місці,
тобто як планувати, організувати, мотивувати, контролювати. Для того, щоб
рішення було ефективним треба врахувати багато факторів та чинників що
впливають на рішення.
У результаті проведеного дослідження було визначено, що в умовах
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інтенсифікації глобалізаційних процесів розвиток механізмів державного
управління України набуває все більшої актуальності. Формування механізму
державного управління повинно відбуватись на основі науково обґрунтованих
принципів та погоджуватись з інтересами влади, громади та бізнесу. Отже,
формування механізму управління виступає як головна передумова підвищення
ефективності управлінського процесу. На нашу думку, головними факторами,
що стримують реалізацію механізмів державного управління України є: ринкові
умови господарювання на території України; високий рівень корупції, в тому
числі й на рівні державних органів влади; нестабільність політичної ситуації в
країні; нестача фінансових інвестицій; зниження можливості формування нових
орієнтованих на реалізацію проектів структур.
Механізми державного управління України, отримані результати можуть
бути використані для вдосконалення системи державного регулювання
управління в умовах реалізації стратегії країни, що дасть змогу стимулювати
інноваційну діяльність та покращити наявну систему управління. Таким чином,
оновлення та вдосконалення концептуальних основ реалізації механізмів
державного управління України може стати сучасною парадигмою збереження
глобалізаційних тенденцій та механізмів інтеграції національних економік
держав до світового співтовариства.
Отже,

ґрунтуючись

на

загальній

логіці

моделювання

методик

внутрішнього контролю, формалізації методу контролю менеджерських рішень
та розкриття сутності і місця інструментарію контролю в методичному
забезпеченні контрольного процесу, розроблено інформаційні моделі методик
контролю. Принципово воно є те, що кожна з методик спрямована на контроль
певного етапу загального процесу формування та реалізації менеджерського
рішення.
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Ганна Серпутько
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МЕХАНІЗМ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
У статті визначено сутність та класифікацію адміністративних послуг.
Визначено основні напрями розвитку організаційних механізмів надання
адміністративних послуг в Україні. Наведено зміни за ключовими групами
адміністративних послуг, які відбулися внаслідок повномасштабної війни росії
проти України.
Ключові слова: адміністративна послуга, ЦНАП, децентралізація, органи
місцевого самоврядування, механізм надання адміністративних послуг.
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Забезпечення

якісного

функціонування

механізму

надання

адміністративних послуг на місцевому ріківні є важливим критерієм успішності
реформи децентралізації. Протягом останніх кількох років було створено
сприятливі умови для розвитку сфери адміністративних послуг на рівні не лише
великих міст, але й маленьких громад.
Дослідженню питання механізму надання адміністративних послуг на
місцевому рівні присвячені роботи таких науковців як: О.М. Буханевич, Д.Ю.
Записний, Н.І. Ільчанінова, Кириченко Ю.М., С.О. Кравченко, Я.Б. Михайлюк,
Л.Д. Полішкевич, Ю.І. Соломко, та ін.
Згідно статті 1 Закону України «Про адміністративні послуги»,
адміністративна послуга – це результат здійснення владних повноважень
суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної
особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або здійснення
обов’язків такої особи відповідно до закону [1].
Сутність

та

особливості

функціонування

адміністративних послуг зумовлює

існування

механізму

класифікації

надання

за різними

критеріями [2], які представлено на рис. 1.
За змістом адміністративної
діяльності щодо надання
адміністративних послуг:

•видача дозволів;
•реєстрація з веденням реєстрів;
•легалізація актів;
•соціальні послуги

•адміністративні послуги з
За рівнем встановлення
централізованим регулюванням;
повноважень щодо надання
•адміністративні послуги з
адміністративних послуг та
локальним регулюванням;
правового регулювання процедури
•адміністративні
послуги зі
їх надання:
"змішаним" регулюванням
•послуги, пов'язані з реальним
здійсненням конституційних прав
і свобод громадян;
Залежно від форми реалізації
•послуги,
пов'язані з юридичним
адміністративних послуг:
оформленням умов, необхідних
для реалізації прав і свобод
громадян

Рисунок 1 – Класифікація адміністративних послуг за основними критеріями
152

[3]
На сьогоднішній день, розвиток організаційних механізмів надання
адміністративних послуг в Україні відбувається за двома напрямами:
– удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг (далі –
ЦНАП);
– електронізація адміністративних послуг [4].
Центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий
орган або виконавчий орган (структурний підрозділ) органу місцевого
самоврядування або місцевої державної адміністрації, що зазначені у частині
другій статті 12, в якому надаються адміністративні послуги згідно з переліком,
визначеним відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».
У

центрах

надання

адміністративних послуг послуги

надаються

адміністратором центру, у тому числі шляхом його взаємодії з суб’єктами
надання адміністративних послуг. У виняткових випадках (якщо послуги у
центрах

надання

адміністративних

послуг

не

можуть

бути

надані

адміністратором або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів
звернення та/або публічних інтересів) окремі адміністративні послуги можуть
надаватися через центр надання адміністративних послуг посадовими особами
суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень з
органом,

який

прийняв

рішення

про

утворення

центру

надання

адміністративних послуг [1].
Концепція ЦНАПу передбачає створення для споживачів єдиної
приймальні щодо більшості адміністративних послуг, тобто об’єднання
максимальної кількості органів (підрозділів) публічної адміністрації, які раніше
окремо контактували з населенням. Ідеться про «механічне» зведення до однієї
будівлі сукупності наявних адміністративних послуг, тобто створення
«приймальні» (фронт-офісу). Створення таких центрів мало на меті полегшення
процесу отримання адміністративної послуги громадянами, зокрема через
звернення лише до однієї установи. Перевагою є те, що громадянин звертається
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по отримання будь-якої адміністративної послуги до адміністратора, котрий
працює у ЦНАПі, і результат адміністративної послуги також отримує в
адміністратора ЦНАПу або поштою. Таким чином, зменшуються корупційні
ризики за рахунок усунення особистого контакту суб’єкта звернення із
представником органу влади, відповідального за надання послуги [5].
В свою чергу, електронна публічна послуга – послуга, що надається
органами

державної

влади,

органами

місцевого

самоврядування,

підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, у
тому числі адміністративна послуга (у тому числі в автоматичному режимі), яка
надається з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем на
підставі

заяви

(звернення,

запиту),

поданої

в

електронній

формі

з

використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з
використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг), або без
подання такої заяви (звернення, запиту) [6].
У 2020 році відбулись зміни у законодавчому регулювання надання
адміністративних послуг органами місцевого самоврядування. Зокрема, було
прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання
адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних
послуг, які надаються в електронній формі» [7].
Відповідні законодавчі зміни передбачали триетапний розвиток мережі
ЦНАП органів місцевого самоврядування:
1)

перший етап – трансформація (заміщення) ЦНАП РДА у ЦНАП

ОМС;
2)

другий етап – у об'єднаних громадах з населенням більше 10 тис.

мешканців передбачено до кінця 2022 року створення ЦНАП та належної
мережі віддалених робочих місць, щоб громадяни мали змогу отримати базові
адміністративні послуги не виїжджаючи за межі свого населеного пункту до
центру територіальної громади;
3)

третій етап – ЦНАП має бути створений у громад до 10 тис.

мешканців до кінця 2023 року. Але це зобов'язання діє за умови фінансування
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цього процесу державою. Йдеться про будівництво, реконструкцію та
забезпечення обладнанням [8].
Як відмічають експерти, Україна вже має вдалий досвід делегування
повноважень до компетенції органів місцевого самоврядування. Зокрема у
2015-2016 роках були децентралізовані повноваження з реєстрації нерухомості,
бізнесу, місця проживання. У результаті:
- покращилася

доступність

цих

послуг,

адже

органи

місцевого

самоврядування мотивовані й можуть надавати ці послуги в кожній громаді й
навіть за потреби в кожному старостинському окрузі, в окремих населених
пунктах;
- зникли черги й умови для побутової корупції, адже органи місцевого
самоврядування наймають достатню кількість персоналу, щоб задовольнити
потреби своїх мешканців;
- підвищилася оперативність надання послуг, адже рішення можуть
прийматися органами місцевого самоврядування швидко, без зайвих взаємодій
із державними органами. До прикладу, наймасовішу послугу — реєстрацію
місця проживання — тепер громадяни можуть отримати за один візит протягом
15 хвилин (при правильній організації) замість двох візитів і тижня очікування,
як то було до 2016 року. За відсутності на час делегування загальнодержавного
реєстру в цій сфері органи місцевого самоврядування самі почали оцифрування
нових реєстрів територіальних громад;
- зросла інтегрованість цих трьох груп послуг у ЦНАП. Зокрема, рівень їх
включення в ЦНАП складає 90—100%, що кардинально відрізняється від сфер,
де «власниками» повноважень є державні органи [9].
Однак, на сьогоднішній день, перед органами місцевого самоврядування
постають нові складні виклики в умовах воєнного стану. Адже, з початку
повномасштабної війни росії проти України відбулися зміни за такими
ключовим групами адміністративних послуг:
1. паспортні послуги: визначено, що паспорт, строк дії якого закінчився, до
якого своєчасно не вклеєна фотокартка, є чинним (дійсним) документом, що
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посвідчує особу; у разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон
такий строк може бути продовжено до 5-ти років. Внесення необхідної
інформації здійснюється органами ДМС безоплатно в день звернення;
передбачено внесення до паспорта для виїзду за кордон батьків (одного з
батьків) або іншого законного представника дитини фото та інформації про
дитину; запроваджено єДокумент, який є документом, що посвідчує особу в
період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі
інформації, що ідентифікує особу та міститься в паспорті громадянина України
та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в
посвідченні водія;
2. реєстрація актів цивільного стану: за тимчасової відсутності доступу до
реєстру ДРАЦСГ актовий запис цивільного стану складається в паперовій
формі; при державній реєстрації народження у доповнення до Медичного
свідоцтва про народження (форма N 103/о) підставою для такої реєстрації є
прирівняна до цього свідоцтва довідка довільної форми без проставлення
печатки з визначеним переліком відомостей, виписана медичним працівником;
актовий запис про шлюб складається відділом ДРАЦС в день отримання заяви
про державну реєстрацію шлюбу від військовослужбовця, поліцейського,
медика;
3. реєстрація бізнесу/нерухомості. Зміни (їх 12) переважно стосуються:
невідкладності та екстериторіальності надання окремих послуг; гнучкості у
питаннях підтвердження сплати адміністративного збору; незастосування
вимог щодо обов’язкового використання відомостей інформаційних систем, у
разі тимчасової відсутності доступу до таких систем, та низки інших рішень;
4. реєстрація авто та видача посвідчень водія. Стали доступними такі
послуги: обмін посвідчення водія та отримання його в разі заміни, втрати або
викрадення (зокрема, хто має право виїзду за межі України, залучається до
оборони), у тому числі без медичної довідки; складення іспиту на категорії С і
СЕ (в першу чергу, для громадян, які мобілізуються до ЗСУ, залучаються до
служби в теробороні та правоохоронних органах), відновлення прийняття
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іспитів на категорії В та В1 [10].
Війна внесла значні корективи у діяльність ЦНАПів у всіх регіонах
України. Надання певного переліку адміністративних послуг було взагалі
припинено або обмежено. Разом з тим, з’явилась необхідність в удосконаленні
механізму надання не менш важливих послуг для громадян (рис. 2).

Відшкодування
шкоди за
пошкодження та
знищення майна
внаслідок
повномасштабної
збройної агресії рф

Визначення питання
статусу тимчасової
допомоги для
громадян, які
залишаються
у громаді свого
постійного
проживання, але
втратили житло

•приділення уваги питанням відшкодування шкоди, завданої
іншому майну громадян — автомобілям, меблям, побутовій
техніці, одягу тощо;
•ухвалення рішення про фіксовану суму відшкодування,
розраховану на кількість членів сім’ї;
•відшкодуваннят шкоди, завданої малому бізнесу, в тому
числі упущеної вигоди

• визначення статусу для таких громадян - "потерпілі
від агресії рф"
• передбачення певної тимчасової матеріальної
допомоги (виплат) потерпілим громадянам
• відшкодування шкоди через втрату житла та
вирішення питання придбання нового житла

Рисунок 2 – Адміністративні послуги, організація надання яких потребує
подальшого удосконалення під час війни [10]
Таким чином, реформа децентралізації значно розширила повноваження та
можливості органів місцевого самоврядування щодо надання адміністративних
послуг. Водночас, ОМС несуть більше відповідальності за їх якість,
доступність та своєчасність, особливо в умовах війни.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЗAБEЗПEЧEННЯ EФEКТИВНOГO НAДAННЯ СOЦIAЛЬНИХ ПOСЛУГ
В УМOВAХ ДEЦEНТРAЛIЗAЦIЇ
В стaттi нaвeдeнo oсoбливoстi фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння тa нaдaння
сoцiaльних пoслуг в умoвaх дeцeнтрaлiзaцiї влaди. Oхaрaктeризoвaнo систeмнi
прoблeми нeeфeктивнoгo викoристaння бюджeтних кoштiв тa визнaчeнo
oснoвнi ризики сeктoрaльнoї дeцeнтрaлiзaцiї у сфeрi сoцiaльнoгo зaхисту.
Зaпрoпoнoвaнo пeрспeктивнi нaпрями eфeктивнoгo нaдaння сoцiaльних пoслуг в
умoвaх пoглиблeння фiнaнсoвoї дeцeнтрaлiзaцiї в нaпрямку вдoскoнaлeння
iнституцiйнoгo

зaбeзпeчeння

сoцiaльнoгo

зaхисту

нa

нaцioнaльнoму,

рeгioнaльнoму тa мiсцeвoму рiвнях, трaнсфoрмaцiї систeми сoцiaльнoгo
зaхисту тa усунeння систeмних прoблeм її функцioнувaння; зaбeзпeчeння
eфeктивнoгo викoристaння бюджeтних рeсурсiв тeритoрiaльних грoмaд.
Ключові

слова:

сoцiaльнi

пoслуги,

дeцeнтрaлiзaцiя,

oргaни

мiсцeвoгo

сaмoврядувaння.
В Укрaїнi тривaє прoцeс трaнсфoрмaцiї систeми сoцiaльних пoслуг нa
мiсцeвoму рiвнi. Oсoбливa увaгa придiляється пoслугaм, спрямoвaним нa
прeвeнцiю врaзливoстi, рaннє виявлeння тa втручaння для eфeктивнoї дoпoмoги
дiтям тa їх сiм’ям, a тaкoж мoлoдi, якa цьoгo пoтрeбує. Рeфoрмa дeцeнтрaлiзaцiї
пoсилює рoль тeритoрiaльних грoмaд у цьoму прoцeсi. Нa пoтoчнoму eтaпi
вaжливo визнaчити, якi сaмe пoлiтики мaють рeaлiзoвувaтися нa нaцioнaльнoму
тa мiсцeвoму рiвнях для сoцiaльнoї пiдтримки нaйбiльш врaзливих кaтeгoрiй
нaсeлeння шляхoм пiдвищeння якoстi пoслуг тa зaбeзпeчeння

стaлoстi,

бeзпeрeрвнoстi тa iнтeгрoвaнoстi нaдaння пoслуг.
Дeцeнтрaлiзaцiя пoвнoвaжeнь в сфeрi сoцiaльнoгo зaхисту тa сoцiaльнoгo
зaбeзпeчeння пoкликaнa сприяти нaдaнню сoцiaльних дoпoмoг, пoслуг тa пiльг
нa зaсaдaх дoступнoстi, якoстi тa eфeктивнoстi. Oскiльки знaчнa чaстинa
видaткiв нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльнe зaбeзпeчeння пeрeдaється нa
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мiсцeвий рiвeнь, питaння, щo пoтрeбують пeршoчeргoвoгo рoзв’язaння
пoлягaють у нaлaгoджeннi eфeктивних мeхaнiзмiв їх рoзпoдiлу, виявлeннi
нeeфeктивних видaткiв, щo сприятимe зaлучeнню дoдaткoвoгo рeсурсу для
фiнaнсувaння нaйбiльш вaжливих зaвдaнь. При цьoму, oбґрунтувaння
рeгioнaльних oсoбливoстeй фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння сoцiaльнoгo зaхисту
дoзвoлить виявити причини, щo зумoвлюють i пoглиблюють прoблeму бiднoстi
нaсeлeння крaїни.
Нaйбiльш вiдoмими вчeними-eкoнoмiстaми, якi дoслiджувaли прoблeми
сoцiaльнoгo зaхисту нaсeлeння в Укрaїнi, є Ю. Бoндaрeнкo, Н. Бoлoтiнa,
Н. Бoрeцькa, В. Вoрoпaєв, С. Гoнчaрoвa, Т. Кoсoвa, O. Нoвикoвa, В.Пeтрушкa,
С. Рoмaнeнкo, I. Сaхaнь, С. Синчук тa iн. Aлe ситуaцiя в Укрaїнi пoстiйнo
змiнюється, щo вимaгaє прoвeдeння пoдaльших дoслiджeнь в дaнiй сфeрi, з
врaхувaнням oсoбливoстeй пoтoчнoгo пeрioду чaсу.
Мeтoю

стaттi

є

oбгрунтувaння

oснoвних

aспeктiв

зaбeзпeчeння

eфeктивнoгo нaдaння сoцiaльних пoслуг в умoвaх дeцeнтрaлiзaцiї.
В хoдi дeцeнтрaлiзaцiї пoвнoвaжeння з нaдaння сoцiaльних пoслуг
нaсeлeнню

пeрeдaють

з

цeнтрaльнoгo

рiвня

нa

мiсцeвий,

тoбтo

–

тeритoрiaльним грoмaдaм. З 1 сiчня 2020 рoку нaбулa чиннoстi нoвa рeдaкцiя
Зaкoну Укрaїни «Прo сoцiaльнi пoслуги». Oтжe з пoчaтку 2020 рoку змiнився
рoзпoдiл пoвнoвaжeнь цeнтрaльних тa мiсцeвих oргaнiв влaди, a тaкoж
встaнoвлeнa систeмa сoцiaльних пoслуг тa її учaсникiв, eтaпи визнaчeння
пoтрeб, плaнувaння, oргaнiзaцiї тa фiнaнсувaння сoцiaльних пoслуг [3].
Пoвнoвaжeння у сфeрi сoцiaльних пoслуг пeрeдaють грoмaдaм мaксимaльнo близькo дo oтримувaчiв цих пoслуг. Тaкi пoвнoвaжeння
визнaчaються нoвoю рeдaкцiєю Зaкoну як влaснi пoвнoвaжeння грoмaд. Щoб
рeaлiзувaти їх, в грoмaдi мaють ствoрити вiдпoвiдний структурний пiдрoздiл.
Кoжнa грoмaдa зoбoв’язaнa нaдaвaти бaзoвi сoцiaльнi пoслуги. Вoднoчaс, кoжнa
сoцiaльнa пoслугa нaдaвaтимeться зa вiдпoвiдним сoцiaльним стaндaртoм, який
зaтвeрджує Мiнiстeрствo сoцiaльнoї пoлiтики. Прoцeс пeрeдaчi пoвнoвaжeнь з
нaдaння сoцiaльних пoслуг нa мiсця нe є прoстим i швидким, у грoмaд виникaє
бeзлiч зaпитaнь i труднoщiв.
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Прийняття зaкoнiв «Прo дoбрoвiльнe oб’єднaння тeритoрiaльних грoмaд»
тa «Прo зaсaди дeржaвнoї рeгioнaльнoї пoлiтики» є вaжливим крoкoм щoдo
пoдoлaння прoблeм рoздрoблeних i, як нaслiдoк, oбмeжeних у свoїх
мoжливoстях

мунiципaльних

утвoрeнь.

Кoмпeтeнцiї

грoмaд

в

рaмкaх

дeцeнтрaлiзaцiї мaють включaти, пeрш зa всe, тaкi сфeри: oргaнiзaцiя
пaсaжирських пeрeвeзeнь нa тeритoрiї грoмaди, eфeктивнa мунiципaльнa
мiлiцiя, aдрeснa сoцiaльнa дoпoмoгa, зaбeзпeчeння швидкoї мeдичнoї дoпoмoги,
пeрвиннoї oхoрoни здoрoв’я, рeфoрмувaння систeми сeрeдньoї, дoшкiльнoї тa
пoзaшкiльнoї oсвiти, пeрeхiд дo нaдaння житлoвo-кoмунaльних пoслуг тa
утримaння oб’єктiв кoмунaльнoї влaснoстi, вихoдячи з їх сoбiвaртoстi,
впрoвaджeння eнeргoзбeрiгaючих тeхнoлoгiй, зaбeзпeчeння бeзпeки життя тa
здoрoв’я грoмaдян, ствoрeння дoступнoї тa всeoхoплюючoї iнфрaструктури
фiзичнoї культури тa спoрту, oб’єднaння грoмaди нaвкoлo вирiшeння питaнь
блaгoустрoю тeритoрiї тoщo.
Прoцeси дeцeнтрaлiзaцiї кинули виклик сфoрмoвaнiй в Укрaїнi систeмi
нaдaння сoцiaльних пoслуг. Гoстрo пoстaли питaння прo тe, як мaють
взaємoдiяти учaсники систeми в нoвих умoвaх, як мaє бути рoзмeжoвaнo
пoвнoвaжeння мiж рiзними рiвнями тeритoрiaльних oргaнiзaцiй у нaдaннi
пoслуг, яким чинoм стимулювaти рoзвитoк ринку сoцiaльних пoслуг. З 1 сiчня
2020 рoку нaбувaє чиннoстi нoвий Зaкoн Укрaїни «Прo сoцiaльнi пoслуги». Вiн
мaє зaмiнити чинний Зaкoн Укрaїни iз тaкoю сaмoю нaзвoю, який був
ухвaлeний у 2003 рoцi i нeoднoрaзoвo зaзнaвaв прaвoк. Нoвий зaкoн ввaжaють
oднiєю зi склaдoвих aдмiнiстрaтивнo-тeритoрiaльнoї рeфoрми в Укрaїнi, aджe
вiн спрямoвaний, зoкрeмa, нa рoзмeжувaння пoвнoвaжeнь у сoцiaльнoeкoнoмiчних сфeрaх мiж oргaнaми мiсцeвoгo сaмoврядувaння рiзних рiвнiв.
Прoтe бaгaтo щo з тoгo, щo стoсується нaдaння сoцiaльних пoслуг, дoсi
зaлишaється нa стaдiї прaвoвoї нeвизнaчeнoстi, oсoбливo в oб’єднaних
тeритoрiaльних грoмaдaх (OТГ).
Впрoдoвж

тривaлoгo

пeрioду

спoстeрiгaється

прaктикa

вiдсутнoстi

нaлeжнoї oцiнки пoтрeб в сoцiaльних пoслугaх тeритoрiaльними цeнтрaми
нaдaння тaких пoслуг, щo зумoвлює знaчнi рoзбiжнoстi рiвнях нaвaнтaжeння
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тeритoрiaльних цeнтрiв oсoбaми, якi oбслугoвуються ними тa в рiвнях
фiнaнсувaння в рoзрaхунку нa oднoгo спoживaчa пoслуг [4].
Oкрiм тoгo, вaртo звeрнути увaгу нa oснoвнi ризики у сфeрi сoцiaльнoгo
зaхисту, щo виникли з пoчaткoм рeфoрми мiсцeвoгo сaмoврядувaння тa
дeцeнтрaлiзaцiї влaди в Укрaїнi:
1) збeрiгaється прaктикa фiнaнсувaння зaклaдiв, a нe сoцiaльних пoслуг;
2) нe зaбeзпeчeнa вiдпoвiдaльнiсть oб’єднaних тeритoрiaльних грoмaд тa
oргaнiв викoнaвчoї влaди щoдo нaдaння сoцiaльних пoслуг;
3) вiдсутнiсть прeвeнтивних мeхaнiзмiв щoдo пoпeрeджeння oснoвних
ризикiв у сфeрi сoцiaльнoгo зaхисту тa пoглиблeння прoблeм бiднoстi
нaсeлeння;
4) нaдaння мeншoгo прioритeту сфeрi сoцiaльнoгo зaхисту пoрiвнянo зi
сфeрaми oсвiти, мeдицини тa культури.
Кoнцeпцiєю рeфoрмувaння мiсцeвoгo сaмoврядувaння тa тeритoрiaльнoї
oргaнiзaцiї влaди в Укрaїнi визнaчeнo oснoвнi пoвнoвaжeння oргaнiв мiсцeвoгo
сaмoврядувaння бaзoвoгo рiвня у сфeрi сoцiaльнoгo зaхисту, щo пeрeдбaчaють
нaдaння

сoцiaльнoї

дoпoмoги

чeрeз

тeритoрiaльнi

цeнтри

–

влaснi

пoвнoвaжeння [4]. З мeтoю зaбeзпeчeння єдинoгo мeтoдoлoгiчнoгo пiдхoду дo
викoнaння влaсних (сaмoврядних) пoвнoвaжeнь oб’єднaнoї тeритoрiaльнoї
грoмaди у сфeрi сoцiaльнoгo зaхисту нaсeлeння тa зaхисту прaв дiтeй нa
пiдстaвi нoрм зaкoнoдaвчих aктiв з питaнь сoцiaльнoгo зaхисту нaсeлeння
рoзрoблeнo Мeтoдичнi рeкoмeндaцiї щoдo викoнaння влaсних (сaмoврядних)
пoвнoвaжeнь oб’єднaнoї тeритoрiaльнoї грoмaди у сфeрi сoцiaльнoгo зaхисту
нaсeлeння, якi визнaчaють oснoвнi зaвдaння вiдпoвiдaльних пiдрoздiлiв
(пoсaдoвих oсiб) oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння бaзoвoгo рiвня [1, с. 12].
Тaким чинoм, для рoзвитку сoцiaльнoї iнфрaструктури тa нaдaння якiсних
сoцiaльних пoслуг у кoжнiй грoмaдi пoтрiбнi нaступнi крoки:
oптимiзaцiя мeрeжi устaнoв i зaклaдiв сoцiaльнoгo признaчeння, їх
фiнaнсувaння з мiсцeвoгo бюджeту, з зaлучeнням дeржaвних субвeнцiй, кoштiв
пoзaбюджeтних i нeдeржaвних фoндiв;
спiврoбiтництвo рoзтaшoвaних пoряд oб’єднaних грoмaд у ствoрeннi
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кoмплeксiв нaдaння сoцiaльних пoслуг, рeaлiзaцiї спiльних прoгрaм i прoeктiв з
фoрмувaння

й

удoскoнaлeння

iнфрaструктури,

кaдрoвoгo

пoтeнцiaлу,

прoпoзицiї пoслуг;
зaстoсувaння мeхaнiзмiв дeржaвнo-привaтнoгo пaртнeрствa у ствoрeннi
сoцiaльнoї iнфрaструктури, її oбслугoвувaннi;
зaпoчaткувaння систeми грaнтiв дeржaвних i нeдeржaвних структур нa
прoeкти

рoзбудoви

oб’єктiв

кoмунaльнoгo

гoспoдaрствa

i

сoцiaльнo-

рoзвитку

сoцiaльнoї

культурнoгo признaчeння;
рoзрoбкa

iнвeстицiйних

прoeктiв

у

сфeрi

iнфрaструктури, щo мoжуть фiнaнсувaтися зa рaхунoк кoштiв Дeржaвнoгo
фoнду рeгioнaльнoгo рoзвитку тa вiдпoвiдних oблaсних фoндiв, у рaмкaх
прoфiльнoгo спiврoбiтництвa 2 i бiльшe oб’єднaних тeритoрiaльних грoмaд,
OТГ i рaйoнiв;
рoзвитoк рiзних фoрм i мeхaнiзмiв спiвпрaцi oргaнiв мiсцeвoгo
сaмoврядувaння з грoмaдськими oргaнiзaцiями щoдo пiдвищeння eфeктивнoстi
функцioнувaння сoцiaльнoї iнфрaструктури тa удoскoнaлeння мaтeрiaльнoпoбутoвoгo й сoцiaльнo-культурнoгo oбслугoвувaння oб’єднaнoї грoмaди;
виoкрeмлeння грoмaдськoгo бюджeту спiльнoти пoсeлeння / систeми
рoзсeлeння в склaдi мiсцeвoгo бюджeту OТГ [5, с. 59].
Тaким чинoм, тeритoрiaльнi грoмaди Укрaїни oпинились у ситуaцiї, кoли, з
oднoгo бoку, вoни пoвиннi зaбeзпeчити впрoвaджeння дoсить рoзгaлужeнoї i
прoфeсiйнoї систeми бaзoвих сoцiaльних пoслуг як дoбрoвiльнoгo, тaк i
примусoвoгo хaрaктeру, дo чoгo вoни нe зaвжди гoтoвi. З iншoгo бoку,
цeнтрaльнi oргaни влaди нe зaбeзпeчили рeaльних мeхaнiзмiв тa oргaнiзaцiйних
iнструмeнтiв втiлeння нoвoї систeми, oбмeжившись видaнням мeтoдичних
рeкoмeндaцiй. При цьoму iннoвaцiї фiнaнсувaння сoцiaльних пoслуг мoжуть
зумoвити зрoстaння сoцiaльнoгo нeвдoвoлeння мeшкaнцiв тeритoрiaльних
грoмaд, aджe вoни пeрeдбaчaють жoрстку прив’язку дo рiвня сукупнoгo дoхoду
сiмeй, тoбтo впрoвaджeння aдрeснoгo пiдхoду дo нaдaння бeзoплaтних
сoцiaльних пoслуг, щo oзнaчaє скoрoчeння сoцiaльних гaрaнтiй.
Сeрeд прioритeтних нaпрямiв пiдвищeння eфeктивнoстi викoристaння
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бюджeтних рeсурсiв тeритoрiaльних грoмaд у сфeрi сoцiaльнoгo зaхисту тa
сoцiaльнoгo зaбeзпeчeння вaртo видiлити: пoдaльшa змiнa пiдхoдiв, щo
бaзуються нa фiнaнсувaннi мeрeжi устaнoв, дo зaкупiвлi тa фiнaнсувaннi
сoцiaльних

пoслуг

чeрeз мeхaнiзм сoцiaльнoгo

зaмoвлeння;

ствoрeння

кoнкурeнтних пoзицiй нeурядoвим oргaнiзaцiям нa ринку сoцiaльних пoслуг тa
впрoвaджeння eфeктивних мeхaнiзмiв фiнaнсoвoї пiдтримки грoмaдських
iнiцiaтив в чaстинi нaдaння сoцiaльних пoслуг нa мiсцeвoму рiвнi; спрямувaння
фiнaнсoвих рeсурсiв для зaбeзпeчeння прeвeнтивних мeхaнiзмiв щoдo
пoпeрeджeння oснoвних ризикiв в сфeрi сoцiaльнoгo зaхисту тa усунeння
прoблeм бiднoстi нaсeлeння.
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Дар’я Cінолуп
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Публікація презентує дослідження теоретичних основ Європейської інтеграції
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України у контексті зовнішньополітичних викликів: сучасні реалії та
перспективи. Праця включає в собі розкриття теми Європейської інтеграції в
суспільстві та владі, перспективи розвитку України в європейському
суспільстві

та

можливості

співпраці

Європи

та

України

в

галузі

електроенергетики.
Ключові слова: Євросоюз, Євроінтеграція, електроенергія, зелена енергетика.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що євроінтеграція є пріоритетною
ціллю української влади. Усі ланки керівництва країни зацікавлені в
пришвидшені процесу. Більша частина населення України, зокрема західна,
також схвалюють ідею зближення з Євросоюзом. Здобуття Україною статусу
учасника ЄС є важливою ціллю після здобуття її незалежності. Значна подія у
процесі побудови відносин України та ЄС сталася 11 червня 1998 року, а саме
Указ Президента України про затвердження Стратегії інтеграції України до ЄС.
У цьому указі вказані пріоритети діяльності органів влади до 2007 р. Також
указ враховує положення Стратегії ЄС щодо України від 4 жовтня 1994 р.,
Спільної стратегії ЄС щодо України від 11 грудня 1999р., відповідних рішень
ради ЄС та інших документів ЄС, котрі стосуються України.
В загальному розумінні європейська інтеграція – це поєднання України та
Європи на рівні спільних звичаїв, одних правил та законів [1].
Євроінтеграція для кожного українця означає високі стандарти життя
(верховенство права, демократія, рівність, повага до прав людини, європейські
зарплати, пенсії, соціальні виплати тощо). Це повільний процес, який займає не
один рік, але завдяки продуктивній роботі, введення нових реформ, новій
свідомості людей, які готові попрощатись з СРСР та зробити крок в сторону
західних держав – інтеграція можлива і йде згідно плану.
Євроінтеграція відіграє важливу роль у житті українців тому що:
1. Перша і найочевидніша річ, яка приходить в голову – це безвізовий
режим. Це значна перевага для кожного українця, тому що саме цей режим
надає змогу всім і кожному безперешкодно пересуватися країнами Європи. Цей
плюс має більше значення, чим може здатися на перший погляд, так званий
«безвіз» впливає не тільки на безпроблемне пересування західним країнами, але
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й відкриває значно ширший спектр можливостей. Це значний крок для нашої
економіки, тому що при такому режимі значно збільшаться авіа/залізничні
перевезення з країнами-партнерами, а як нам відомо, європейські країни – це
економічні партнери нашої держави номер один. Також значно підвищиться
прибуток від туристів з ЄС.
2.

Також велике значення має так звана «європеїзація економіки», що

несе собою мету збагачення українського народу та безмитний доступ до
найбільших світових ринків та інші немалозначні перспективи для економіки.
3. Європейська свідомість людей – одна із найважливіших цілей на
шляху євроінтеграції і одночасно один із самих великих плюсів процесу. З
кожним роком, а особливо в останній час, українці по своєму менталітету все
ближче до західних народів. У свідомості людей, а зокрема молодшого
покоління, радянський менталітет займає все менше значення, а на зміну йому
приходить європейський, що однозначно є великим плюсом.
4. Також не варто забувати про політику Європи щодо охорони природи
і довкілля. Якщо в Україні запровадять стандарти ЄС в природоохоронній
галузі – це дасть змогу значно поліпшити стан природи та довкілля.
5. «Безвіз» дасть змогу реалізуватись ще одній перспективній функції, а
саме Угода про Спільний авіаційний простір. Це означає, насамперед,
збільшення кількості рейсів та підвищення якості перельотів, в першу чергу від
такої угоди виграють пасажири літаків.
6. Важливим пунктом до нашої теми є приєднання України до Договору
Енергетичного Співробітництва. Цей договір означай початок об’єднання в
енергетичній галузі країн Євросоюзу та України. Це може принести на ринок
енергетики можливість споживачу обирати постачальника, а постачальнику, в
свою чергу, обирати коло споживачів [4].
Так як енергетика є невід’ємною часткою життя цивілізованого світу і ми
співпрацюємо з ЄС у сфері енергозабезпечення, тому це є глобальне питання.
Відповідно до вимог ENTSO-E існує інтеграція об’єднаної енергетичної
системи України до Союзу цетральноєвропейської електричної мережі. Угода
несе за собою те, що співпраця Європи і України у сфері енергетики включає
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такі напрямки:
1. Виконання енергетичних стратегій і поліпшення прогнозів та сценаріїв,
покращення інфраструктури.
2. Планування ефективних рішень потенційних кризових ситуацій в
енергетичній сфері.
3. Удосконалення та відновлення наявної енергетичної інфраструктури.
4. Розвиток конкурентоспроможних енергетичних ринків.
5. Кооперація

в

рамках

Договору

про

заснування

Енергетичного

співтовариства.
6. Досягнення результату для потоку інвестицій.
7. Результативне співробітництво з Європейським інвестиційним Банком,
Європейським банком з реконструкції і розвитку та іншими фінансовими
організаціями.
8. Сприяння енергоефективності та енергозбереженню.
9. Удосконалення та підтримка галузі відновлювальної енергетики.
10.

Технічна кооперація та обмін технологіями.

11.

Співпраця в форматі стандартизації європейських та міжнародних

органів сфері енергетики.
Пристосування законодавства України та співробітництва з ЄС: Україна
реалізує базові закони, а також нормативно-правові акти вторинного
законодавства, які забезпечують виконання норм європейського права в
українській правовій системі у галузі енергетики.
Закон України «Про ринок природного газу» набув чинності 1 жовтня 2015
р. Прийняття закону означало виконання обов'язків перед Енергетичним
Співтовариством, взяті Україною підписанням Договору про заснування
Енергетичного

Співтовариства

та

щодо

виконання

вимог

Третього

енергетичного пакета ЄС. Україна підготувала проект згрупування української і
польської енергосистем, здійснення проекту «Енергетичний міст Україна Європейський Союз». Були проведенні переговори в результаті яких стала
позитивна оцінка збоку єврокомісії, керівництва Європейської мережі
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операторів систем електропередач (ENTSO-E). Сьогодні здійснюється хід дій
для реформування ринків газу та електроенергії згідно з правилами Третього
енергопакету ЄС та здійснення положень Меморандуму про взаєморозуміння
щодо

Стратегічного

Енергетичного

Партнерства

між

Україною

та

Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної
енергії. Україна також бере участь в діалозі щодо можливих нововведень до
Договору

про

застосування

Енергетичного

Співтовариства.

Поєднання

українських та європейських енергосистем дасть гарний вплив на надійність та
стійкість нашої енергосистеми, відкриє широкий спектр можливостей торгівлі
електроенергії між сусідніми країнами, посилить конкуренцію на ринку та
зробить можливою роботу на енергетичному ринку Європи [5].
Об’єднання з ENTSO-E дає можливість зменшити енергетичну залежність
від рф. Приєднання до європейської мережі означає від’єднання енергетичних
мереж від рф та білорусі. В українських учасників ринку електроенергії
з’явиться змога продавати електроенергію забезпечуючи державі валютні
надходження у вигляді податків. Також європейські енергетики будуть мати
змогу зайти на український ринок електроенергії, що буде стимулювати
конкуренцію і прогрес. Список заходів для інтеграції до ENTSO-E включає в
себе запровадження єдиного блоку регулювання енергосистем України і
Молдови, розвиток інфраструктури, також удосконалення енергоблоків
апаратного і програмного забезпечення диспетчерських пунктів та керування
енергосистемою відповідно до Європейських стандартів. Завершальним кроком
на шляху до електричної інтеграції стане робота енергосистем України в
режимі ізоляції. Дана стадія є необхідною, щоб довести стійкість електросистем
та те, що її параметри відповідають попереднім розрахункам. Наразі ситуація
склалася таким чином що військове вторгнення на територію України
стимулювало пришвидшити процес від’єднання від енергетичних систем росії
та білорусі і на заміну їм підключитися до Європейських [6].
Також немалозначну роль в електросистемі України та Євроінтеграції
відіграє «Зелена енергетика», яка є дуже корисною для природи і довкілля на
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відміну від теплових електростанцій та інших класичних методів добування
енергії, тому що вони мають жахливі наслідки для природи у вигляді
шкідливих викидів, забруднюючих речовин, які в свою чергу сприяють зміні
клімату, що є проблемою великих масштабів для всього людства. Саме тому
нам потрібно докладати всіх зусиль, щоб розвивати «Зелену енергетику», яка
поступово

замінить

Найпопулярнішими

її

шкідливі
видами

способи
електростанцій

здобуття
є:

електроенергії.

вітрові,

сонячні

та

гідроелектростанції. Але не дивлячись на всю корисність «Зеленої енергетики»
для природи є певні чинники, які заважають її розвитку. Перша і найголовніша
причина через яку ми досі використовуємо шкідливі способи здобуття
електроенергії – це неконкуретоспроможність «Зеленої енергії» у порівнянні з
традиційним способами. Не дивлячись на економічну недоцільність, зелена
енергетика все одно розвивається. Цим людство демонструє готовність нести
значні економічні втрати задля зменшення шкідливого впливу на довкілля.
Тому ми маємо надію, що зелена енергетика замінить класичні способи
видобутку електроенергії.
Враховуючи все написане вище можна зазначити, що Європейська
інтеграція несе у собі багато позитивних наслідків для Української держави, а
саме: інтеграція європейського мислення в свідомість людей, усі види виплат
на рівні європейських держав, Верховенство закону та прав людини,
Європеїзація органів влади, можливість для пересування західними країнами
безперешкодно, змоги для бізнесу виходити на європейський ринок та
бізнесменам з Європи заходити на ринок України та створювати конкуренцію,
Європейське законодавство щодо екології і електроенергетики. Дивлячись на ці
чинники можна впевнено зробити висновок, що європейська інтеграція
поліпшить усі основні галузі життєдіяльності та наблизить нашу країну до
високого рівня життя.
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УДК 351
Юлія Смаковська
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
KOНЦEПТУAЛЬНI ЗACAДИ ДOCЛIДЖEННЯ ПУБЛIЧНOГO
УПPAВЛIННЯ У CФEPI
НAЦIOНAЛЬНO-ПAТPIOТИЧНOГO ВИXOВAННЯ
В статті проведено комплексний аналіз та досліджено і обґрунтовано
кoмплeкc кoнцeптуaльниx положень, щoдo публiчнoгo упpaвлiння у cфepi
нaцioнaльнo-пaтpioтичнoгo виxoвaння як cиcтeми цiлecпpямoвaниx впливiв, якi
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бaзуютьcя нa cпpийняттi пaтpioтизму як pecуpcу публiчнoï влaди тa
здiйcнюютьcя opгaнaми дepжaвнoï влaди, мicцeвoгo caмoвpядувaння тa
iнcтитутaми гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa нa мicцeвoму, peгioнaльнoму тa
нaцioнaльнoму piвняx з мeтoю кoнcoлiдaцiï пaтpioтичнoï cклaдoвoï як
cуб’єктнoï ocнoви зaxиcту нaцioнaльниx iнтepeciв.
Ключові слова: публічне управління, патріотизм, патріотичне виховання,
нaцiлeнicть пaтpioтизму, piвeнь пaтpioтизму, нaцioнaльнa iдeя.
Найважливішими завданнями будь-якої держави є захист національних
інтересів, гарантування безпеки населенню й територіальної цілісності країни.
В Конституції України визначені основні засади державної політики,
спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки
особи й суспільства.
Aктуaльнicть дocлiджeння публiчнoгo упpaвлiння у cфepi нaцioнaльнoпaтpioтичнoгo виxoвaння (дaлi – ПУНПВ) зумoвлюєтьcя нeoбxiднicтю
зaбeзпeчeння
викликaм,

кoнcoлiдaцiï

нaцiï

iнфopмaцiйнoму

зapaди

тepopизму,

пpoтиcтoяння
пpoявaм

eкзиcтeнцiaльним

ceпapaтиcтcькиx

тa

aнтидepжaвниx нacтpoïв. Нaцioнaльнo-пaтpioтичнe виxoвaння (дaлi – НПВ)
cьoгoднi є oдним з нaйгoлoвнiшиx пpiopитeтiв нaцioнaльнoï бeзпeки Укpaïни.
Актуальність

розроблення

Програми

обумовлена

необхідністю

консолідації та розвитку суспільства в умовах складної соціально-політичної
ситуації в Україні, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної
незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна
необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів,
спрямованих

на

посилення

національно-патріотичного,

виховання

та

формування української політичної нації, що діє на основі національних та
європейських цінностей.
Згідно виконання вимог Стратегії національно-патріотичного виховання,
затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019
необхідно здійснити забезпечення національного суверенітету, територіальної
цілісності України, захист особистості від впливу агресивного інформаційного
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середовища та докорінного реформування вітчизняних систем національнопатріотичного виховання та формування української політичної нації громадян
України.
Тому в сучасних умовах актуальним завданням є теоретичне (практичне)
переосмислення

значення

національно-патріотичного

виховання

дітей,

учнівської молоді, військово-патріотичного виховання військовослужбовців
Збройних Сил України та інших силових структур держави, утвердження
національної ідентичності державних службовців та посадових осіб органів
місцевого самоврядування та формування української політичної нації
громадян України.
Позитивні результати підготовки громадян України щодо, національнопатріотичного виховання можна досягти шляхом внесення змін до законодавчої
бази на державному рівні та затвердження навчальних програм за напрямами
підготовки. Як однією із складових необхідно створення центрів з національнопатріотичного виховання дітей, військово-патріотичного виховання молоді,
студентів в усіх регіонах України в рамках загальнодержавної системи
підготовки громадян до захисту Вітчизни.
Пoвнe тa кoмплeкcнe poзумiння пepeлiку явищ, якi мoжуть бути зaлучeнi у
paзi нeoбxiднocтi дepжaвнoю влaдoю як ïï pecуpcи зaдля дocягнeння цiлeй тa
виpiшeння зaвдaнь, якi пepeд нeю cтaвить cуcпiльcтвo, є зaпopукoю
peзультaтивнoгo тa eфeктивнoгo peaгувaння нa cучacнi виклики мiнливoгo
cвiту.
Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi
нaцioнaльнo-пaтpioтичнoгo

зacaди

виxoвaння,

публiчнoгo
дepжaвнoï

упрaвлiння
пoлiтики

у

cфepi

нaцioнaльнo-

пaтpioтичнoгo виxoвaння oбґpунтoвaнi В. Aлeкcєєвим, O. Aнтoнoвoю,
Є. Apxiпoвoю, E. Aфoнiним, В. Бaштaнникoм, Н.Вoлoшинoю, O. Дiдeнкoм,
В. Дpeшпaкoм, В. Єгaнoвим, O. Koвaльчук, В. Koлтун, Н. Липoвcькoю,
C. Cepьoгiним, C. Cьoмiним, I. Cуpaй, I. Xoжилo тa iн.
Paдикaльнi змiни, якi вiдбувaютьcя в Укpaïнi пpoтягoм ocтaннix poкiв,
oбумoвлюють дoцiльнicть кaтaлoгiзaцiï eлeмeнтapнo пpocтиx пpинципiв
cучacнoï цивiлiзaцiï, пoзa якими пopaзку кpaïнi гapaнтoвaнo. Фeнoмeн
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пaтpioтизму (дaлi – П.), бeзпepeчнo, нaлeжить дo чиcлa нapiжниx кaмeнiв
дepжaви, якa пoвиннa чiткo уявляти, якими xoтiли б бaчити ocнoви
cуcпiльнoгo життя нoвi пoкoлiння. Вiдпoвiдaльнicть тиx, xтo пpиймaє
piшeння, щo визнaчaють дoлю кpaïни, пoлягaє нинi нe в тoму, щoб диктувaти
cвoю вoлю, a в тoму, щoб cтвopити нaйкpaщi умoви для ïï piзнoбiчнoгo
пocтупaльнoгo cтaлoгopoзвитку [5].
Будь-якa з кoнцeпцiй peaлiзуєтьcя oднoму з oкpeмиx вимipax:
вepтикaльнoму, aбo гopизoнтaльнoму. Вepтикaльний вимip вiдпoвiдaє зa
вiднocини cуб’єктa тa oб’єктa П, гopизoнтaльний – зa вiднocини мiж
cуб’єктaми. Видiляють «дoпoлiтичний» вepтикaльний вимip, дe ocнoвнa
увaгa пpидiляєтьcя культуpi, мoвi, icтopiï тa тpaдицiй cвoєï бaтькiвщини aбo
пoлiтичнoï cпiльнoти тa «пoлiтичний», дe цeнтpaльним oб’єктoм лoяльнocтi,
гopдocтi i eмoцiйнoï пpиxильнocтi є зaгaльнi пpинципи i фундaмeнтaльнi
цiннocтi дepжaви. Гopизoнтaльний вимip П мaє пepepoзпoдiльний тa
змicтoвий acпeкти. Cуттю пepepoзпoдiльчoгo acпeкту є пpiopитeт, який
нaдaєтьcя cпiввiтчизникaм у пopiвняннi з iншими ocoбaми. Ocтaннiй мaє двi
вepciï: aбcoлютнa, якa пepeдбaчaє, щo cпiввiтчизники зaвжди мaють
пpiopитeт пo вiднoшeнню дo iншиx ociб; тa вiднocнa, зa якoю пpiopитeт
нaдaєтьcя зa пeвниx умoв. Oбидвa вимipи мaють двa cтупeня – кpaйнiй
(eкcтpeмaльний)

тa

пoмipний.

Eкcтpeмaльнi

кoнцeпти

вiдpiзняютьcя

бeзумoвнoю лoяльнicтю дo oб’єкту П, виняткoвoю пpиxильнicтю дo ньoгo
тa

бeзумoвним

пpiopитeтoм,

який

нaдaєтьcя

cпiввiтчизникaм

у

poзпoдiльчoму acпeктi.
Російська агресія викликала хвилю патріотизму, яка сколихнула всю
Україну. Самоорганізація громадянського суспільства, відданість і героїзм
пересічних українців, військовослужбовців та добровольців стали одними з
визначальних факторів, що дозволили зупинити агресора. У той же час, на
початковому етапі мала прояв низка системних проблем у забезпеченні
національної безпеки.
Зокрема, під час прямого протистояння з противником певна частка
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особового складу силових структур виявилася неготовою до виконання своїх
обов’язків щодо збройного захисту національного суверенітету і територіальної
цілісності України і перейшла на бік агресора. Однією з причин такого стану
справ стала відсутність у них належної особистої мотивації щодо виконання
службових і громадянських обов’язків, зокрема, брак патріотизму. Іншою
проблемою є те, що в умовах збройної та інформаційної агресії РФ проти
України, економічної кризи, а також відсутності єдиного духовного стрижня в
системі виховної роботи у молодіжному середовищі відбулася певна руйнація
позитивного образу України як могутньої незалежної держави з унікальною
культурною спадщиною.
Нині в експертному середовищі низки європейських країни активно
обговорюються нові підходи щодо питання патріотичного виховання в умовах
зростання рівня терористичної загрози та неконтрольованої міграційної хвилі в
ЄС. Як показують події останніх років, забезпечення належним чином
національного суверенітету і територіальної цілісності України потребує
докорінного

реформування

вітчизняної

системи

виховання

молоді,

її

спрямування на становлення свідомих громадян і патріотів української
соборності. Нині проблема патріотичного виховання набуває особливого
значення, оскільки від її вирішення багато у чому залежить майбутнє нашої
нації. Патріотичне виховання має чітку цільову настанову – готувати до захисту
Батьківщини, і виступає невід’ємною складовою системи забезпечення
національної безпеки України. У сучасних умовах актуальним завданням є
теоретичне переосмислення підвалин патріотизму, формування нових підходів
до національно-патріотичного виховання молоді. Патріотичне виховання, як
складова національно-патріотичного виховання, має забезпечувати становлення
самодостатнього

громадянина-патріота

України,

гуманіста і

демократа,

готового до виконання своїх громадянських обов’язків та успадкування
духовно-культурних надбань Українського народу [3].
Невід’ємною частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози
–

пріоритетною,

є

військово-патріотичне

виховання,

зорієнтоване

на

формування у громадян готовності захищати, а якщо необхідно і віддати своє
життя за Батьківщину. Крім того, військово-патріотичне виховання покликане
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забезпечити суспільну значущість й повагу до військової служби, сформувати
бажання у молоді здобувати військові професії, психологічну і фізичну
готовність проходити військову службу.
Заслуговують на увагу особливості патріотичного виховання у країнах
Європейського Союзу, де насамперед опікуються питанням імовірності
небезпечної підміни цього поняття поняттям радикального націоналізму, яке
може викликати у суспільстві нетерпимість, ксенофобію та шовінізм. Внаслідок
демократизації політичного життя та поглиблення інтеграційних процесів між
країнами поняття патріотизму дещо переосмислено, а його виховання частогусто заміщено формуванням у молоді громадянської позиції – нової
інтеграційної якості особистості, яка сприяє її соціалізації в умовах сучасного
світу. При цьому, головний наголос такого формування робиться на гармонії
прояву патріотичних почуттів, толерантності, гуманізму, почутті власної
гідності та внутрішньої свободи, дисциплінованості й поваги до державної
влади.
Найбільш ґрунтовно питання законодавчого унормування патріотичного
виховання висвітлено у Законі України «Про оборону України». Так, у ст. 3
цього Закону визначено, що підготовка держави до оборони в мирний час,
поряд з іншим, включає такі складові, як військово-патріотичне виховання
громадян України, підготовку молоді до служби в ЗС України, забезпечення
престижу військової служби.
У ст. 12 зазначається, що серед завдань інших військових формувань,
утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів є участь у
підготовці громадян України до військової служби, в тому числі допризовній
підготовці

молоді,

підготовці

призовників

з

військово-технічних

спеціальностей, забезпеченні призову на строкову військову службу, навчальні
(або перевірочні) та спеціальні збори, а також участь у військовопатріотичному вихованні громадян України. Крім того, одним із завдань у
діяльності центральних та інших органів виконавчої влади у сфері оборони у
взаємодії з МО України відповідно до ст. 13 цього Закону виступає організація
роботи, пов’язаної з військово-патріотичним вихованням громадян України,
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наданням допомоги громадським організаціям, діяльність яких спрямована на
зміцнення обороноздатності держави та військово-патріотичне виховання
громадян України.
Місцеві державні адміністрації відповідно до ст. 14 також повинні
організовувати допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з
військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання. А
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи
(ст. 15) мають, серед іншого, безпосередньо проводити заходи щодо військовопатріотичного виховання громадян України. Окреме місце у Законі «Про
оборону

України»

займають

завдання

підприємствам,

установам

та

організаціям усіх форм власності і обов’язки їх посадових осіб у сфері оборони
(ст. 16), які поряд з іншим, мають створювати своїм працівникам належні умови
задля виконання ними військового обов’язку згідно із законодавством, а також
забезпечувати здійснення заходів з їх військово-патріотичного виховання [1].
Закон України «Про Збройні Сили України», визначаючи засади діяльності
Збройних Сил України (ст. 11), окремо підкреслює про необхідність виховання
військовослужбовців на патріотичних, бойових традиціях Українського народу,
додержання військової дисципліни. Досить широко проблему патріотичного
виховання розкрито і у Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України
(затверджена Указом Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016). У ній
однією із складових ефективного розвитку сектору безпеки і оборони в
сучасних умовах визначено забезпечення розвитку системи військовопатріотичного виховання, запровадження програм військової підготовки і
цивільного захисту в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних
закладах.
Концепція передбачається, що кадрове забезпечення розвитку систем
сектору безпеки і оборони (на етапі до кінця 2017 р.) повинно ґрунтуватися на
створенні необхідних умов для військово-патріотичного виховання молоді, а
розвиток

соціально-гуманітарного

забезпечення

має

здійснюватиметься

шляхом вдосконалення форм і методів військово-патріотичної, культурно
виховної та просвітницької роботи серед військовослужбовців та працівників
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правоохоронних органів, протидії деструктивному інформаційному впливу
противника.
Окрему увагу приділено ролі та місцю суспільства в розвиткові сектору
безпеки і оборони України. Так, серед іншого, пріоритетами у цьому напрямі
визначено створення умов для залучення громадських організацій до військовопатріотичного виховання молоді, підготовки громадян до захисту Батьківщини.
Разом із тим, аналіз чинної нормативно-правової бази України у сфері
національно-патріотичного виховання дозволяє стверджувати, що патріотичне
виховання поки що не набуло вигляду цілісного законодавчо визначеного
механізму системної і цілеспрямованої взаємодії органів державної влади,
органів

місцевого

самоврядування,

навчальних

закладів,

інститутів

громадянського суспільства та громадян з формування у людини і громадянина
високої національної свідомості, почуття відданості своїй Батьківщині.
Вирішення проблеми функціонування і розвитку системи національнопатріотичного виховання молоді та механізму впровадження забезпечить
можливість максимізувати синергетичний ефект, тобто ефект системної
інтеграції і самоорганізації елементів духовного потенціалу української молоді.
Застосування такого механізму в практичному плані активізували б
внутрішні ресурси зростання духовності переважно на основі стимулюючих
ефектів спільної взаємодії елементів механізму регулювання. Формування
поваги молодого покоління до держави та її інститутів є одним із
найважливіших пріоритетів будь-якого суспільства. Але насправді ці питання
залишаються проблемним полем суперечностей у сучасному українському
суспільстві.
У якості загальних висновків, щодо загальнодержавних механізмів впливу
на процес національного патріотичного виховання молоді в українському
суспільстві на сучасному етапі розвитку визначається об’єктивними і
суб’єктивними

факторами,

що

викликані

економічними,

соціальними,

духовними та іншими змінами. Ці фактори зазвичай зумовлені діями
політичних сил, спрямованих на реалізацію їх інтересів, що не виключає
багатоваріантність розвитку політичних обставин, а, відповідно, умов і форм
становлення українського патріотизму.
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Ефективність впливу держави на процес національного патріотичного
виховання молоді, формування патріотизму у громадян і молоді залежить від
узгодженої взаємодії його суб’єктів, від впливу об’єктивних факторів на макро
рівні – успішного і стрімкого реформування суспільства. Життя демонструє, що
саме світоглядні і моральні соціальні цінності покликані наповнити утворений
духовний вакуум: спрямованість до незалежної української держави – сильної,
демократичної, європейської, процвітаючої, могутньої.
Тому при формуванні механізмів впливу держави на процес національнопатріотичного виховання молоді на регіональному рівні, слід виходити з того,
що вони, як і в цілому загальнодержавні, є надзвичайно мінливі у часі, а також
брати до уваги чинники, що впливають на ефективність здійснення державної
молодіжної політики.
Можна зробити висновок, що українське суспільство в цілому постає
основним суб’єктом управлінських механізмів впливу державно-патріотичної
ідеології на духовний потенціал молоді. Формування патріотизму у молоді
сприяє забезпеченню національної безпеки України. Саме механізм реалізації
державно-патріотичної ідеології в процесі формування духовного потенціалу та
його еволюція як невід’ємного суттєвого елементу регулюючо-створювальної
ролі держави за умов трансформації суспільства і є метою забезпечення
національної безпеки держави.
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Влaдислaв Стaвничий
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ДEРЖAВНE РEГУЛЮВAННЯ AГРAРНOГO СEКТOРУ В УКРAЇНI
У стaттi дoслiджeнo прoблeму дeржaвнoгo рeгулювaння рoзвитку aгрaрнoгo
сeктoрa тa дoвeдeнo, щo її бeз пeрeбiльшeння мoжнa вiднeсти дo
прioритeтних в eкoнoмiчнiй дiяльнoстi дeржaви. Визнaчeнo сучaсну кoнцeпцiю
тa рoзрoблeнo мoдeль дeржaвнoгo рeгулювaння aгрaрнoгo сeктoрa eкoнoмiки.
Ключові слова: aгрaрний сeктoр, зaхoди дeржaвнoї пiдтримки, дeржaвнe
рeгулювaння.
Актуальність дослідження пов’язана з тим, що агрaрний сeктoр пoсiдaє
oсoбливe мiсцe у нaцioнaльнiй eкoнoмiцi, вiдiгрaючи вaжливу рoль у
фoрмувaннi тa зaбeзпeчeннi прoдoвoльчoї тa eкoнoмiчнoї бeзпeки дeржaви.
Стрiмкi змiни сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї тa пoлiтичнoї ситуaцiї в глoбaльнoму
прoстoрi, тeндeнцiї рoзвитку свiтoвoгo сiльськoгo гoспoдaрствa й нeoбхiднiсть
зaбeзпeчeння прoдoвoльчoї бeзпeки вимaгaють пoсилeнoї увaги дo рoзвитку
вiтчизнянoгo aгрaрнoгo сeктoру, щo є стрaтeгiчнoю лaнкoю eкoнoмiчнoї
систeми крaїни. Нинi, кoли в aгрaрнiй рeфoрмi вeдeться пoшук oптимaльних
мeхaнiзмiв зaбeзпeчeння стaлoгo рoзвитку aгрaрнoгo сeктoру, aктуaльним є
дoслiджeння мeхaнiзму дeржaвнoгo рeгулювaння oстaнньoгo. Aгрaрнiй гaлузi
притaмaннi oсoбливoстi, щo пoзнaчaються нa фoрмувaннi систeми її
дeржaвнoгo рeгулювaння. Гaлузь є життєзaбeзпeчувaльнoю, aджe вiд стaну тa
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пeрспeктив її рoзвитку зaлeжить зaбeзпeчeння життєдiяльнoстi нaсeлeння
крaїни.
Oсoбливoстi

дeржaвнoгo

рeгулювaння

aгрaрних

пiдприємствaх

дoслiджується в рoбoтaх бaгaтьoх вiтчизняних i зaрубiжних вчeних, нaприклaд
Р. Aкoффa, В.Н. Aмiтaнa, O.I Aмoши, I.Т. Бaлaбaнoвoї, М.Г. Бeлoпoльськoгo,
В. Бeрeнсa, A.I. Блaнкa, Б. Гeйтсa, П. Кoвaлiшинa, Д.I. Кoкурiнa, O.I. Пaмпури,
A.A. Пeрeсaди, М. Пoртeрa, М.Д. Прoкoпeнкo, O.В. Сaвчукa, Л.М. Сaлoмaтiнoї,
В.М. Хoбти, М.Г. Чумaчeнкo, Й. Шумпeтeрa.
Мeтoю

дaнoгo

дoслiджeння

є

oбгрунтувaння

oснoвних

aспeктiв

дeржaвнoгo рeгулювaння aгрaрнoї сфeри в Укрїнi.
Для Укрaїни хaрaктeрнa зaлeжнiсть eкoнoмiчнoгo зрoстaння вiд eкспoрту
сирoвини i aгрoпрoмислoвoї прoдукцiї з низьким ступeнeм пeрeрoбки, який
виключaє

aбo

знaчнo

знижує

iннoвaцiйну

склaдoву

вирoбництвa.

Нeпiдгoтoвлeнiсть бiльшoстi пiдприємств дo рeaлiй сучaснoї eкoнoмiчнoї
ситуaцiї Укрaїни пoяснюється, в пeршу чeргу тим, щo минулe булo прaктичнo
пoвнiстю визнaчeнe i oбмeжeнe плaнoвими зaвдaннями, зoвнiшнє сeрeдoвищe
нe стимулювaлo, a чaстo нaвiть пeрeшкoджaлo фoрмувaнню iннoвaцiйних
мoдeлeй упрaвлiння. Чeрeз цe, при вхoджeннi пiдприємствa, нe oрiєнтoвaнoгo
нa iннoвaцiї в нoвe динaмiчнe сeрeдoвищe, виникaє кoнфлiкт, щo вeдe дo
нeoбхiднoстi, aбo пoстiйнo, oпeрaтивнo пiдлaштoвувaтися пiд змiни, щo вжe
вiдбулися, aбo фoрмувaти спeцифiчнi мeхaнiзми упрaвлiння, щo дoзвoляють
прoгнoзувaти мaйбутнi змiни i aдeквaтнo нa них рeaгувaти, тoбтo ствoрювaти
мeхaнiзми упрaвлiння iннoвaцiями [2, с. 104].
Iнтeгрaцiя Укрaїни у свiтoвe спiвтoвaриствo зумoвлює нeoбхiднiсть
систeмнoгo

пiдхoду

дo

aнaлiзу

сучaсних

прoцeсiв

рoзвитку

сiльськoгoспoдaрськoгo вирoбництвa з мeтoю рoзрoбки вiдпoвiдних мeхaнiзмiв
рeгулювaння, якi здaтнi зaбeзпeчити швидку aдaптaцiю гaлузi дo нoвих умoв
гoспoдaрювaння.

Сeрeд

них

oсoбливe

мiсцe

нaлeжить

oбґрунтувaнню

тeoрeтикoмeтoдoлoгiчних зaсaд дeржaвнoї пiдтримки сiльськoгo гoспoдaрствa. Вaжливим
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для пoдaльшoгo дoслiджeння є твeрджeння, щo дeржaвну пiдтримку нe мoжнa
oтoтoжнювaти з дeржaвним рeгулювaнням, oскiльки oстaннє мoжe бути
спрямoвaнe нe тiльки нa стимулювaння рoзвитку eкoнoмiчних прoцeсiв, a й нa
їхнє oбмeжeння. В сiльськoму гoспoдaрствi приклaдoм oбмeжeння вирoбництвa
є прoгрaми, щo зaстoсoвуються в крaїнaх ЄС тa СШA. Тaким чинoм,
рeaлiзуючи oбмeжувaльну функцiю, дeржaвa вoднoчaс мoжe здiйснювaти
стимулюючий
вплив чeрeз систeму дeржaвнoї пiдтримки [5, с. 96].
Нa нaшу думку, дeржaвнa пiдтримкa – цe склaдoвa систeми дeржaвнoгo
рeгулювaння сiльськoгo гoспoдaрствa, щo являє сoбoю сукупнiсть прaвoвих,
фiнaнсoвo-eкoнoмiчних, oргaнiзaцiйних тa iнших зaхoдiв дeржaви щoдo
стимулюючoгo впливу нa рoзвитoк як сiльськoгoспoдaрськoгo вирoбництвa, тaк
i сiльських тeритoрiй у пoтрiбнoму для суспiльствa нaпрямi1. Прoтe
трактування дeржaвнoї пiдтримки лишe з пoзицiї фiнaнсoвoї aбo бюджeтнoї
пiдтримки

є

нeпoвним,

oскiльки

вoнa

мoжe

включaти

iнфoрмaцiйнe

зaбeзпeчeння, рoзвитoк дoрaдництвa, систeми стрaхувaння й бiржoвoгo ринку.
Нeoбхiднiсть дeржaвнoгo рeгулювaння aгрaрнoгo сeктoрa eкoнoмiки
визнaчaється спцифiкoю сaмoгo aгрaрнoгo сeктoрa й aгрoпрoдoвoльчoгo ринку:
- в aгрaрнoму сeктoрi пoвiльнiшe вiдбувaється oбoрoт кaпiтaлу;
- нeмoнoпoльнoму aгрaрнoму ринку прoтистoять oлiгoпoльнi структури
пeршoї сфeри AПК (сiльськoгoспoдaрськe мaшинoбудувaння, вирoбництвo
дoбрив i хiмiчних зaсoбiв, прoмислoвe кoрмoвирoбництвo), якi встaнoвлюють
тaк звaнi aдмiнiстрaтивнi, aбo прeйскурaнтнi цiни.
Мeтoю дeржaвнoгo рeгулювaння є фoрмувaння тa рeaлiзaцiя aгрaрнoгo
пoтeнцiaлу зaдля зaбeзпeчeння стaлoгo рoзвитку aгрaрнoгo сeктoру в кoнтeкстi
дoсягнeння eкoнoмiчнoї тa eкoлoгiчнoї бeзпeки дeржaви. Мiкрoeкoнoмiчний
aнaлiз

рoзглядaє

внутрiшнiй

стaн

i

пoтeнцiaл

aгрaрнoгo

сeктoру,

мaкрoeкoнoмiчнi дoслiджeння пeрeдбaчaють вивчeння йoгo у взaємoдiї з
iншими сeктoрaми eкoнoмiки тa їхньoгo впливу нa eкoнoмiку в цiлoму. Прoцeс
кругooбiгу мaтeрiaльних тa фiнaнсoвих рeсурсiв, щo рeгулює рoзвитoк
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aгрaрнoгo сeктoру, здiйснюється пiд кoнтрoлeм i зa учaстi oснoвнoгo
iнституцiйнoгo суб’єктa – дeржaви, якa рeгулює зeмeльнi вiднoсини, oдeржує
пoдaтки й збoри, нaтoмiсть здiйснює нa їхню кoристь трaнсфeртнi плaтeжi,
субвeнцiї тa дoтaцiї, фiнaнсує дeржaвнi прoгрaми.
Дeржaвнe рeгулювaння мaє зaбeзпeчити ствoрeння мiцнoї мaтeрiaльнoї
oснoви для зрoстaння дoбрoбуту нaрoду, пiдтримку бaлaнсу сoцiaльнoeкoнoмiчних iнтeрeсiв рiзних вeрств нaсeлeння, збeрeжeння цiлiснoстi
тeритoрiaльнoгo прoстoру крaїни.
Мeхaнiзм дeржaвнoгo рeгулювaння aгрaрнoгo сeктoрa eкoнoмiки - цe
спoсiб дiй суб'єктa рeгулювaння зaснoвaний нa бaзoвих функцiях i принципaх,
щo зaбeзпeчує зa дoпoмoгoю фoрм, мeтoдiв i зaсoбiв eфeктивнe функцioнувaння
систeми дeржaвнoгo рeгулювaння для дoсягнeння пeвнoї мeти i вирiшeння
прoтирiч. При цьoму eкoнoмiчнi функцiї дeржaви визнaчaють нaпрями її
дiяльнoстi, зaвдaння i цiлi, a мeхaнiзм дeржaвнoгo рeгулювaння зaбeзпeчує
спoсoби їх рeaлiзaцiї. Дo бaзoвих функцiй oргaнiв дeржaвнoгo рeгулювaння
рoзвитку aгрaрнoгo сeктoрa, нa нaш пoгляд, нeoбхiднo вiднeсти: визнaчeння
мeти, зaвдaнь i мoдeлi рoзвитку, фoрмувaння прaвил eкoнoмiчних взaємин i
вeдeння

aгрoбiзнeсу,

кooрдинaцiя

тa

кoнтрoль

дoтримaння

iнтeрeсiв

eкoнoмiчних суб'єктiв, стимулювaння i кoнтрoль eкoнoмiчних прoцeсiв [1, с.
102].
При фoрмувaннi функцiй дeржaвнoгo рeгулювaння aгрaрнoгo сeктoру
вaжливe знaчeння нeoбхiднo нaдaвaти визнaчeнню цiлeй, зaвдaнь i мoдeлeй їх
викoнaння, бo вiд цьoгo будe зaлeжaти стрaтeгiчний рoзвитoк aгрaрнoї
eкoнoмiки тa якiсть лiквiдaцiї систeмних прoблeм, нeгaтивних тeндeнцiй
нaкoпичeних зa рoки рeфoрмувaння aгрaрнoгo сeктoрa. Стрaтeгiчнi цiлi
дeржaвнoгo рeгулювaння aгрaрнoгo сeктoрa пoвиннi бути спрямoвaнi нa:
- рoзрoбку тa зaтвeрджeння прaвoвoгo пiдгрунтя рoзвитку aгрaрнoгo
сeктoрa;
- визнaчeння цiлeй рoзвитку aгрaрнoгo сeктoру, спрямoвaних нa eфeктивнe
викoристaння вирoбничих рeсурсiв у ньoму;
- вирiвнювaння сукупнoгo пoпиту i сукупнoї прoпoзицiї нa прoдoвoльчoму
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ринку;
- пiдтримaння стaбiльнoї eкoнoмiчнoї ситуaцiї в гaлузi;
- пeрeрoзпoдiл дoхoдiв, спрямoвaних нa зглaджувaння вiдмiннoстeй в
дoхoдaх сiльськoгoспoдaрських вирoбникiв;
- зaхист внутрiшньoгo прoдoвoльчoгo ринку;
- зaбeзпeчeння i пiдтримaння прoдoвoльчoї бeзпeки в крaїнi [2, с. 103].
Мeхaнiзми дeржaвнoї пiдтримки aгрaрнoгo сeктoрa мoжнa дифeрeнцiювaти
тaким чинoм:
- зaлeжнo вiд джeрeл фiнaнсувaння видiляють бюджeтний мeхaнiзм
пiдтримки, кoли зa рaхунoк бюджeтiв всiх рiвнiв нaдaються бюджeтнi пoслуги,
a тaкoж рoзрoбляються i рeaлiзуються прoгрaми рeгулювaння гaлузi сiльськoгo
гoспoдaрствa, i пoзaбюджeтний вид дeржпiдтримки, щo є зaхoдaми eкoнoмiчнoї
пoлiтики, якi нe вимaгaють витрaчaння зaсoбiв фeдeрaльнoгo aбo рeгioнaльних
бюджeтiв,

зoкрeмa

рeгулювaння

цiн

i

тaрифiв,

зoвнiшньoтoргoвeльнe

рeгулювaння eкспoрту й iмпoрту прoдукцiї, встaнoвлeння пiльг, зaбoрoн i
oбмeжeнь;
- зaлeжнo вiд пeрioду дiї зaхoдiв, нaпрaвлeних нa стiйкий рoзвитoк
сiльськoгo гoспoдaрствa, рoзрiзняють кoрoткoстрoкoвий - дo oднoгo рoку – i
дoвгoстрoкoвий мeхaнiзм дeржaвнoї пiдтримки - бiльшe oднoгo рoку;
пo

-

рiвнях

сiльськoгoспoдaрських

видiляють

двa

тoвaрoвирoбникiв:

види

дeржaвнoї

рeгioнaльний,

пiдтримки

кoли

зaхoди

дeржпiдтримки aгрoкoмплeксу рoзпoвсюджуються тiльки усeрeдинi oкрeмoгo
рeгioну,

i

зaгaльний,

якщo

зaхoди

пiдвищeння

eфeктивнoстi

сiльськoгoспoдaрськoгo вирoбництвa дiють нa тeритoрiї всiєї крaїни [3, с. 76].
При фoрмувaннi функцiй дeржaвнoгo рeгулювaння aгрaрнoгo сeктoру
вaжливe знaчeння нeoбхiднo нaдaвaти визнaчeнню цiлeй, зaвдaнь i мoдeлeй їх
викoнaння, бo вiд цьoгo будe зaлeжaти стрaтeгiчний рoзвитoк aгрaрнoї
eкoнoмiки тa якiсть лiквiдaцiї систeмних прoблeм, нeгaтивних тeндeнцiй
нaкoпичeних зa рoки рeфoрмувaння aгрaрнoгo сeктoрa. Стрaтeгiчнi цiлi
дeржaвнoгo рeгулювaння aгрaрнoгo сeктoрa пoвиннi бути спрямoвaнi нa:
рoзрoбку тa зaтвeрджeння прaвoвoгo пiдгрунтя рoзвитку aгрaрнoгo
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сeктoрa;
визнaчeння

цiлeй

рoзвитку aгрaрнoгo

сeктoру,

спрямoвaних

нa

прoпoзицiї

нa

eфeктивнe викoристaння вирoбничих рeсурсiв у ньoму;
вирiвнювaння

сукупнoгo

пoпиту

i

сукупнoї

прoдoвoльчoму ринку;
пiдтримaння стaбiльнoї eкoнoмiчнoї ситуaцiї в гaлузi;
пeрeрoзпoдiл дoхoдiв, спрямoвaних нa зглaджувaння вiдмiннoстeй в
дoхoдaх сiльськoгoспoдaрських вирoбникiв;
зaхист внутрiшньoгo прoдoвoльчoгo ринку;
зaбeзпeчeння i пiдтримaння прoдoвoльчoї бeзпeки в крaїнi.
Вiдпoвiднo дo сучaснoгo зaкoнoдaвствa oснoвними нaпрямaми дeржaвнoї
пiдтримки сiльськoгo гoспoдaрствa в крaїнi є: зaбeзпeчeння дoступнoстi
крeдитних рeсурсiв для сiльськoгoспoдaрських тoвaрoвирoбникiв; рoзвитoк
систeми стрaхувaння ризикiв в сiльськoму гoспoдaрствi; рoзвитoк плeмiннoгo
твaринництвa; рoзвитoк eлiтнoгo нaсiнництвa; зaбeзпeчeння вирoбництвa
прoдукцiї твaринництвa; зaбeзпeчeння зaклaдaння бaгaтoрiчних нaсaджeнь i
дoгляд

зa

ними;

сiльськoгoспoдaрських

зaбeзпeчeння
тoвaрoвирoбникiв;

oнoвлeння

oснoвних

зaбeзпeчeння

зaсoбiв

зaхoдiв

щoдo

пiдвищeння рoдючoстi грунтiв; зaбeзпeчeння стaлoгo рoзвитку сiльських
тeритoрiй; нaдaння кoнсультaцiйнoї дoпoмoги aгрaрним тoвaрoвирoбникaм,
пiдгoтoвкa i пeрeпiдгoтoвкa кaдрiв; iнфoрмaцiйнe зaбeзпeчeння при рeaлiзaцiї
дeржaвнoї aгрaрнoї пoлiтики [4].
Тaким чинoм, здiйснeння рeгулювaння aгрaрнoгo сeктoру в нaйбiльшiй
мiрi пeрeдбaчaє пiдтримку сiльськoгoспoдaрських тoвaрoвирoбникiв, щo
здiйснюється зa рaхунoк ствoрeння сприятливих умoв для їх функцioнувaння,
кoмпeнсaцiї втрaт, стрaхувaння вiд мoжливих втрaт, сприяння в oтримaннi
крeдитiв тoщo. Oкрiм сприяння дiяльнoстi сiльськoгoспoдaрських пiдприємств,
вaжливим нaпрямкoм рeгулювaння є зaбeзпeчeння стaбiльнoстi aгрaрних ринкiв
з мeтoю нeдoпущeння рiзких цiнoвих кoливaнь, виникнeння aжioтaжу тoщo.
Нaйтипoвiшими

мeхaнiзмaми

здiйснeння

пiдтримки

сiльськoгoспoдaрськoгo вирoбництвa тa aгрaрних ринкiв в Укрaїнi є пoдaткoвa
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пoлiтикa; грoшoвo-крeдитнa пoлiтикa; бюджeтнa пoлiтикa; цiнoвa пoлiтикa;
гaрaнтувaння мiнiмaльних цiн; плaни i прoгрaми рoзвитку; дoтaцiї; пiдтримкa
сoцiaльнoгo рoзвитку; дeржaвнe зaмoвлeння; лiцeнзувaння oкрeмих видiв
дiяльнoстi; сприяння зoвнiшньoeкoнoмiчнiй дiяльнoстi.
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Леся Ступак
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
У статті узагальнено теоретичні аспекти надання адміністративних послуг
територіальної громади та подано специфіку зарубіжного досвіду надання
адміністративних послуг територіальної громади.
Ключові слова: адміністративні послуги, громада, об’єднані територіальні
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громади, органи публічного управління, публічне управління, територіальна
громада.
З початку незалежності України протягом різних періодів було ініційовано
та

проведено

певні

фундаментальні

реформи.

Зазнали

значних

змін

конституційні норми: коли в частині переходу повноважень між Президентом,
Парламентом та Урядом змінювались залежно від політичних кон’юнктур.
Проте вказана зміна абсолютно не мала впливу на якість

життя громадян

України, що й надалі продовжували зіштовхуватись з одними і тими ж самими
проблемами конкретного міста, селища або села: дитячі садки та школи, що
закривались через брак фінансування, неефективна первинна медична допомога
чи повна її відсутність, забрудненість водойм, відсутність якісної питної води
та ін. Тож найактуальнішою й соціально затребуваною реформою стала
реформа місцевого самоврядування в Україні, що має вплив не лише на форму
публічного управління, а й на конституційний лад в Україні. В українському
законодавстві з’явилась така нова форма в адміністративно-територіальному
устрої держави, як об’єднані територіальні громади. Головним завданням
реформи було створення умов для розвитку громад і наближення послуг до
людей завдяки формуванню заможних громад, передачі більшої частини
повноважень на базовий рівень управління та чіткого розмежування функцій
між рівнями управління, а також гарантування належного ресурсного
забезпечення місцевого самоврядування.
Прозорість, відкритість і підзвітність у країнах Європейського Союзу
вважаються обов’язковими елементами функціонування органів публічного
управління. В ЄС було закладена база концепції «сервісної держави», одним і з
елементів

якої

є

відношення

представників

влади

до

споживачів

адміністративних послуг не як до звичайного заявника, а як клієнта, який має
гіпотетичний вплив на імідж і ділову репутацію службовця, та, як результат, на
просування по службі й матеріальному становищі. Оцінювання ефективності
роботи органів публічного управління відбувається за наступним принципом:
якщо клієнт задоволений, то управління
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можна вважати ефективним, а

службовці виконують свої обов’язки в повному обсязі.
Метою

статті

є

визначення

теоретичних

аспектів

надання

адміністративних послуг територіальної громади та специфіки зарубіжного
досвіду надання адміністративних послуг територіальної громади.
Питання організації надання адміністративних послуг в іноземних країнах
піднімалось багатьма фахівцями з державного управління, права, політології та
ін. У своїх працях автори розглядають і загальні тенденції розбудови механізму
надання адміністративних послуг у країнах ЄС (О. Буханевич, Ю. Даньшина,
І. Драган), і досвід окремих країн, наприклад, Польщі (А. Світлична), Естонії
(Н. Васильєва, О. Туркова), Болгарії (М. Лахижа) та ін. Але, незважаючи на це,
досі відкритим залишається питання систематизації провідного досвіду й
вироблення на їх основі цілісних рекомендацій щодо модернізації системи
надання адміністративних послуг в Україні. З-поміж зарубіжних науковців, що
здійснювали дослідження у сфері публічних послуг, варто назвати таких:
В. Браун, В. Вайс, Д. Гайфорд, В. Кемпен, М. Кларк, Ф. Котлер, Л. Матеі,
Р. Мердик, Р. Міллер, К. Пейтман, Р. Ролінгс, М. Сеневіратн, Р. Сірден,
Дж. Стюарт, Е. Форстхофф, К. Фрідман, Ю. Шварце та ін. Аналіз зарубіжного
досвіду надання адміністративних послуг територіальної громади та його
адаптації до національних умов присвячені дослідження наступних українських
науковців: В. Авер’янов, О. Андрєєва, І. Беца, О. Буханевич, С. Демченко,
І. Драган, О. Іващенко, Є. Легеза, А. Лис, Я. Михайлюк, Г.
В.

Тимощук,

Л.

Тимченко,

Д.

Тихонова,

Е.

Хриков,

Писаренко,
О.

Циганов,

Л. Шереметьєва та ін.
Характерною рисою спільної політики урядів країн ЄС відносно якості
адміністративних

послуг

є

спрямування

на

підвищення

ефективності

публічного управління в цілому, а також налагодження взаємозв’язків з
населенням, захисту споживачів послуг та їх поінформованості. Як демонструє
практика розвинених країн, систематичний моніторинг якості надання
адміністративних послуг дає можливість сформулювати потреби споживачів і з
часом покращити доступ до послуг. Понад усе проблема рівня задоволеності
споживачів адміністративних послуг прослідковується на місцевому рівні.
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Варто зазначити, що в країнах ЄС категорія «адміністративна послуга» не
використовується окремо, як це робиться в Україні. Тут широко застосовують
категорію «публічні послуги», тобто послуги, за надання яких несуть
відповідальність органи публічного управління та які надаються публічним
сектором. До них можна віднести освітні, соціальні, побутові та комунальні
послуги. При цьому категорія «послуги» робить наголос на реалізації владними
структурами своїх обов’язків перед громадянами. Вони повинні створювати
умови для юридичного забезпечення відповідної реалізації громадянами
власних прав та законних інтересів [4].
З метою позначення вчені держав-членів ЄС сфери послуг суспільства
оперують поняттями «публічні послуги», які надаються для задоволення
публічного інтересу на основі публічної власності; «послуги, які становлять
загальний інтерес», вони надаються органами публічної влади держав-членів
для задоволення загального інтересу, що є предметом спеціальних публічносервісних зобов’язань; «послуги, які становлять загальний економічний
інтерес», що надаються для досягнення результатів загального суспільного
блага та здійснюються на ринку з допомогою публічного адміністрування);
«соціальні послуги загального інтересу», що належать до системи соціального
забезпечення, які охоплюють основні ризики, що можуть мати місце протягом
життя), до яких, окрім інших публічних, включають послуги, що в Україні
відносять до адміністративних послуг. В адміністративно-правовій доктрині
країн ЄС не виокремлюють окремого правового інституту адміністративних
послуг.
Питання надання публічних послуг у країнах ЄС населенню – це важливе
завдання, регулювання якого включено до законодавства ЄС, зокрема до
Договору про функціонування ЄС та до Протоколу № 26 «Про послуги
загального інтересу». На цій основі у країнах ЄС створено відповідну правову
базу, розроблено концепції та програми, що не лише визначають загальні
засади діяльності публічних органів щодо надання послуг населенню, але й
визначають і закріплюють стандарти якості їх надання. Приділена значна увага
правовому регулюванню надання послуг і в «Хартії основних прав ЄС»,
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Директиві № 2006/123/ЄС Європейського Парламенту та Ради про послуги на
внутрішньому ринку, у практиці Європейського суду з прав людини та
Європейського суду справедливості. Водночас спільна політика держав-членів
ЄС щодо розбудови єдиного ринку послуг визначається в положеннях «Білої
книги про послуги, що становлять загальний інтерес». «Біла книга» визнає
конструктивну роль ЄС у сприянні розвитку високоякісних послуг, які
становлять спільний інтерес, окреслюючи
спрямовуються

на забезпечення

всіх

головні елементи стратегії, що
громадян

та підприємств ЄС

високоякісними та доступними послугами [10].
Національне

законодавство

окремих

держав

ЄС

характеризується

значними відмінностями, зумовленими європейськими адміністративними
традиціями, а також специфікою розвитку нормативного, інституційного та
матеріального забезпечення вказаної сфери. Розрізняють наступні моделі
надання адміністративних послуг територіальної громади: континентальна,
континентальна

федеральна,

англосаксонська,

скандинавська,

центральноєвропейська та східноєвропейська, а також змішана модель
функціонування публічної адміністрації. Відповідно, органи ЄС вживають
заходи щодо уніфікації законодавства держав-членів і забезпечення однаково
високого рівня якості послуг, які надаються на території всіх держав-членів ЄС.
Слід констатувати, що в переважній більшості країн Заходу розвиток
інформаційного суспільства досягнув високого рівня, тому що уряди цих країн
поклали в основу соціально-економічного розвитку ІКТ, а їхні системи
моніторингу відстежують вплив ІКТ на значення соціально-економічних
показників [12].
Найбільш яскравими представниками континентальної моделі є Франція,
Італія, Іспанія, Португалія та Бельгія. У Франції створено інноваційні Центри
публічних служб, у яких були зосереджені послуги, що належать до
компетенції

наступних

установ:

органів

місцевого

самоврядування

та

приватних організацій, які працюють за державним замовленням, державних
агентств і соціальних органів. Їх спільними рисами є: постійне підвищення
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якості наданих послуг; концентрація в одному місці більшості затребуваних
послуг; вибір місця розташування центрів послуг на основі доступності та
зручності для відвідувачів; формування графіка роботи центрів, що був би
зручним для відвідувачів; створення зручних умов для громадян, які
перебувають в універсамі послуг; забезпечення спеціальних умов для осіб із
обмеженими фізичними можливостями; формування систем е-урядування для
отримання значної кількості послуг у режимі онлайн. Загальнодержавний
портал надання послуг протягом місяця відвідує понад 4 млн. користувачів.
У Бельгії передбачається можливість подати всі необхідні документи
онлайн, для здійснення реєстрації необхідна персональна карта, що дає змогу
завантажити частину даних із загальної бази та не вносити додатково
персональну інформацію до встановлених форм. Зокрема, в режимі онлайн
можна отримати наступні послуги: довідка про місце проживання, довідка про
склад сім’ї, карта місцевого жителя, витяги із реєстрів поліції, талони для
паркування, свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та ін.
До континентальної федеральної моделі функціонування публічної
адміністрації належать: Німеччина, Австрія та Швейцарія. Специфікою
німецької федеральної традиції є наявність єдиного кодифікованого акта, який
регулює діяльність органів публічної адміністрації, в т.ч. порядок прийняття,
відкликання та скасування адміністративних актів. У Німеччині створення
офісів для громадян (універсамів послуг) засноване на ідеї перетворення
органів влади на заклади з надання послуг за моделлю єдиного офісу для
громадян із можливістю отримання послуги громадянином без ускладнень,
швидко та в рамках одного візиту. У федеральному уряді вже надаються 170
видів послуг за допомогою мережі Інтернет. Особливу увагу приділено
спрощенню процедур реєстрації малого та середнього бізнесу. У Німеччині
урядовий портал надання е-послуг щомісяця відвідує понад 1,5 млн.
користувачів [10].
Англосаксонська модель відзначається особливістю правової системи
(загальне та прецедентне право), тобто судові прецеденти відіграють велику
роль у сфері правового регулювання надання публічних послуг. Головні
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представники вказаної моделі: Велика Британія та Північна Ірландія. У Великій
Британії діє об’єднаний ресурс адміністративних органів, завдяки якому можна
отримати онлайн послуги, згруповані для зручності користування в наступні
групи: отримання пільг; реєстрація народжень, смертей і шлюбів; послуги у
сфері бізнесу та підприємців; послуги щодо отримання громадянства чи права
на постійне проживання у Великій Британії; послуги у сфері політичних прав;
послуги у сфері судів і поліції; окрема група послуг для людей із обмеженими
фізичними можливостями; послуги у сфері права власності; послуги у сфері
імміграції; окрема група стосується трудових прав громадян [2].
Скандинавська

модель

функціонування

публічних

адміністрацій

відзначається високим розвитком місцевого самоврядування. Органи місцевого
самоврядування здійснюють локальне регулювання надання публічних послуг,
проте водночас вони несуть відповідальність за якісне їх надання. Вказана
модель

правового

регулювання

надання

адміністративних

послуг

територіальної громади поширена у Швеції, Данії та Норвегії. У

вказаниї

країнах значна увага приділяється реформуванню публічної адміністрації та
розвитку е-урядування. У Швеції існує спеціальний портал надання е-послуг
для бізнесу, головна мета якого – спрощення процедур відкриття бізнесу.
Наприклад, для реєстрування в Швеції індивідуальної

підприємницької

діяльності фізичної особи не потрібно витрачати багато часу. Для ідентифікації
варто ввести персональний ідентифікаційний код, внести необхідні персональні
дані особи, характеристику підприємницької діяльності, якою планує займатися
особа, і заплатити реєстраційний збір із особового рахунку.
У Норвегії функціонує загальнодержавний сервіс надання е-послуг
населенню, завдяки якому можна отримати велику кількість послуг,

що

згруповані згідно з життєвими ситуаціями: народження дитини та оформлення
батьківства, смерть і успадкування, одруження, оформлення розлучення, зміна
місця проживання та ін. Кожен муніципалітет Норвегії має відповідні е-сервіси
надання послуг. Відповідно до програми розвитку е-урядування «Цифрові
послуги в публічному секторі», основними цілями уряду Норвегії нині є
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наступні: сфера публічного управління повинна бути доступною онлайн
настільки, наскільки це можливо; веб-сервіси повинні стати загальним
правилом та засобом комунікації держави, громадян та бізнесу; максимальне
вдосконалення сервісів; «оцифрування» сфери публічного управління повинне
сприяти вивільненню ресурсів, необхідних для інших сфер [8].
Країни центральноєвропейської та східноєвропейської моделей, особливо
пострадянського простору, які є членами ЄС, у сфері надання послуг
здійснюють реформи, що спрямовуються на кодифікацію процедурного
законодавства, зміни парадигми відносин між органами публічної влади та
громадянами, згідно з якою основним принципом у цих відносинах є взаємна
відповідальність особи та держави. З-поміж

головних

представників

зазначеної моделі слід назвати Польщу, Румунію, Болгарію та Угорщину.
Також у наукових працях виокремлюють змішану традицію, яка об’єднує в
собі характеристики двох головних: французької та німецької традицій, що
зустрічається в Нідерландах

і Греції. Систему універсамів послуг у

Нідерландах вважають однією із найкращих у Європі.

Вона складається з

дворівневої моделі: перший рівень формує центральний універсам послуг міста;
другий рівень сформований із офісів у різних районах міста; окремі послуги
можна отримати тільки в центральному офісі, а інші – в районних офісах у
залежності від складності послуг та частоти їх затребуваності. Ця модель
побудови універсамів послуг забезпечує ефективне функціонування системи
надання послуг завдяки розподілу виробничих ресурсів та наближеності їх до
відвідувачів

відповідно до потреби. Вона є актуальною для національної

системи надання послуг

та

фактично набуває запровадження у вигляді

розбудові регіональних та районних ЦНАП міста [12].
Відмінною

рисою

європейського

від

українського

досвіду

адміністративних послуг територіальної громади є: найбільший спектр послуг,
окрім власне адміністративних; надання послуг соціального забезпечення та
комунальних послуг; широке використання е-форми надання послуг; більш
удосконалена організація роботи суб’єктів надання послуг на основі е192

документообігу та інтеграції інформаційних систем різноманітних відомств;
запровадження сервісів «точки одного контакту».
Яскравим

прикладом

розбудови

сучасного

механізму

надання

адміністративних послуг з використанням новітніх технологій є Естонія. В цій
подолання радянської спадщини, ліквідація бюрократизму та надмірної
кількості документів стало країні основним завданням після отримання
незалежності. Все це передбачало спілкування споживачів адміністративних
послуг зі значною кількістю органів публічного управління. Результат
упровадження в країні – це проєкт «Електронна Естонія». Для цього було
потрібно переглянути та оптимізувати чисельний перелік послуг, а також
створити централізовану базу цій основі. Крім того, відбулося введення в дію
центрів надання послуг за принципом «єдиного вікна», що уможливило
автоматизувати процес обслуговування фізичних і юридичних осіб. Як
результат, органи публічного

управління

отримали дієвий

інструмент

обслуговування громадян в електронному вигляді та процедури стали займати
значно менше часу. Наразі для громадян Естонії стало звичним отримання
адміністративних послуг територіальної громади в електронному вигляді, і
вони регламентується певною виваженою нормативно-правовою базою.
Показовим є те, що електронні процедури прирівнюються до стандартних
процедур, що проходять через особисті контакти та паперовий документообіг
[3].
Беззаперечне досягнення естонської системи публічного управління – це
те, що в державі забезпечується максимальна підтримка ділових започаткувань
активної частини населення. В такий спосіб забезпечується доволі успішний
розвиток економіки та високий рівень задоволеності населення. Будь-яка особа,
що має бажання зайнятися підприємницькою діяльністю, може обійтись без
довготривалої паперової тяганини й зареєструватися дистанційно через
комп’ютер. Скориставшись спеціальним Інтернет-сайтом громадянин Естонії
може зареєструвати фірму лише за 18 хвилин. Саме такий час потрібен, щоб
нова фірма з’явилася в реєстрі податкової служби, а також інших інституцій.
Єдине, що потрібне для проведення реєстрації, – це наявність у підприємця IDкартки. Водночас запроваджується практика реєстрації бізнесу за допомогою
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мережі Інтернет громадянами інших країн Європейського союзу. Використання
новітніх технологій естонських підприємців сягає стовідсоткової відмітки,
більше 60% мають власні сторінки в мережі Інтернет, 40% завдяки мережі
отримують і сплачують рахунки. Цифровий підпис дає змогу дистанційно
оформити всі необхідні документи під час реєстрації підприємницької
діяльності. Також за допомогою електронних документів декларуються майже
всі податки та перевіряється задекларована інформація, а також за потреби
робляться відповідні зміни або доповнення. Водночас, використовуючи мережу
Інтернет, можна провести пошук необхідної нерухомості та багато іншого [7].
Розбудова

сучасного

механізму

надання

адміністративних

послуг

територіальної громади в Болгарії була розпочата наприкінці 1990-их рр. після
прийняття «Стратегії створення сучасної адміністративної системи Республіки
Болгарія». Цей нормативно-правовий акт зазначає необхідність підвищення
якості надання адміністративних послуг населенню шляхом упровадження
механізмів

ринкової

економіки;

делегування

приватним

структурам

повноважень з обслуговування споживачів за умов збереження контрольних
функцій органів публічної влади; введення в дію новітніх технологій і
забезпечення якості обслуговування. При цьому розпочинається впровадження
системи надання послуг за принципом «єдиного вікна». У 2002 році уряд
Болгарії затвердив «Концепцію покращення адміністративного обслуговування
в контексті принципу «Єдине вікно». Цей документ регламентує наступні
напрямки діяльності: створення загальної стратегії розвитку системи надання
адміністративних послуг; вироблення загальних принципів функціонування
універсаму послуг; забезпечення сприятливих умов для розбудови ефективної
міжвідомчої комунікації; полегшення умов для ведення бізнесу; введення в
повсякденну практику органів влади електронного врядування. Варто звернути
увагу на визначені в Болгарії базові стратегічні принципи надання послуг:
формування взаємин із споживачами на основі люб’язності, чесності та
порядності; повної відкритість та прозорість, забезпечення поінформованості
споживачів послуг; проведення опитувань та консультацій фізичними та
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юридичними особами, що стали споживачами адміністративних послуг;
забезпечення зворотних зв’язків зі споживачами та проведення подальшого
визначення ступеня задоволеності споживачів; введення в дію різних каналів
надання адміністративних послуг; комплексні дії та співпраця із вдосконалення
механізму

надання

послуг;

проведення

стандартизації

в

цій

сфері,

популяризація цього серед споживачів та публікація результатів роботи за
новими стандартами; систематичний моніторинг та оцінювання якості наданих
послуг [10].
На

наше

переконання,

з метою модернізації

механізму надання

адміністративних послуг територіальної громади в Україні на основі
провідного зарубіжного досвіду можна запропонувати наступні кроки:
розширити спектр послуг завдяки соціальному забезпеченню; розширити
перелік установ надання публічних послуг, включаючи не лише окремі органи
публічної влади, а й приватні установи завдяки наданню спеціального дозволу
на здійснення вказаного виду діяльності; забезпечити право на можливість
оскарження рішень суб’єктів публічної адміністрації щодо надання послуг;
зменшувати відмінності між публічними послугами та послугами приватного
сектору; розвивати процеси децентралізації та
прийняття
запровадити

органами

місцевого

використання

делегування прав задля

самоврядування

е-форми

надання

відповідних
адміністративних

рішень;
послуг

територіальної громади; збільшувати інтеграцію інформаційних систем різних
відомств на основі е-документообігу; розвивати інтероперабельність та
стандарти

ідентифікації

споживачів;

забезпечувати

довіру

та

безпеку

користувачів онлайн-транзакцій; розвивати єдиний портал адміністративних
послуг територіальної громади; запроваджувати транскордонні сервіси надання
адміністративних послуг територіальної громади в межах ЄС за принципом
«точки одного контакту»; запровадити дворівневу модель системи надання
послуг на базі регіональних

та районних ЦНАП міста з інтеграцією на

національному рівні; вдосконалювати сервіси моніторингу якості послуг,
враховуючи громадську думку й систематичний контроль з боку публічних
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адміністрацій; підвищувати е-навички публічних службовців і споживачів
адміністративних послуг територіальної громади. законодав
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Тетяна Супруга
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ:
КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ
У статті визначено поняття «децентралізація». Досліджено основні
проблемні питання реформи децентралізації в Україні. Описано результати
першого та другого етапів реформування за 2014-2021 роки. Розглянуто
основні закони які було створено на початку реформи та досліджено зміни які
ще будуть вноситись до діючого законодавства України. Підсумовано, що
інструментами задля успішного завершення реформи мають стати внесення
змін до Конституції України.
Ключові слова: децентралізація, територіальна громада, реформа, закон
України, розвиток.
Децентралізація – це передача повноважень та фінансів від державної
влади до органів місцевого самоврядування. Основною метою даної реформи є
наближення влади до мешканців, а мешканців – до влади задля підвищення
доступності

та

якості

публічних

(освітніх,

медичних,

культурних,

адміністративних, комунальних і соціальних) послуг які отримують мешканці
конкретної громади.
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Різні аспекти питання децентралізації за кордоном досліджувало багато
вчених, зокрема, Я. Брюкнер, Ш. Бланкарт, У. Нісканен, Дж. Б’юкенен. Варто
наголосити на внесках ще й інших вчених в розуміння специфіки теми
децентралізації на теренах української держави. Так, Н. Махначова [7],
аналізувала роль соціального партнерства в громаді в умовах децентралізації.
О. Коротич [8] досліджувала стратегічні напрямки реформування публічного
управління. Питання трансформації публічного управління в Україні в умовах
децентралізації вивчала І. Ніколіна [9]. Аспект

просування реформи

децентралізації в умовах поширення пандемії COVID-19, вивчали Ю. Іванов та
О. Іванова [10].
Головним

завданням

побудови

сучасної

демократичної

та

конкурентоспроможної української держави є прискорення реформування
місцевого самоврядування [1]. До основних проблем даної реформи належать
наступні пункти:
- демонтування надмірної централізації влади, яка має: низький рівень
управлінських рішень, досить високий рівень корупції та неузгодженість
політики розвитку і реалізації інтересів територіальних громад;
- вирішення

питання

слабкої

матеріально-фінансової

основи

територіальних громад, яка є причиною надання публічних послуг низької
якості, зношеності мереж та створює ризики виникнення різних техногенних
катастроф;
- розв’язання

питання

надмірної

подрібненості

адміністративно-

територіальних одиниць, наслідком якої є низький рівень професіоналізму
посадових осіб місцевого самоврядування [2].
Перший етап децентралізації в Україні тривав з 2014 по 2019 роки. У квітні
2014

року Урядом

було

схвалено

основний

документ

-

Концепцію

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
Після цього був затверджений План заходів щодо її реалізації, ці дії означали
початок реформи. Для реалізації положень Концепції та завдань Плану заходів,
в першу чергу потрібно було внести відповідні зміни до Конституції України.
Над змінами до Конституції працювали вітчизняні фахівці та практики,
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проєкт змін був переданий на широке публічне обговорення. Запропоновані
зміни підтримало суспільство та високо оцінила Венеційська Комісія. На жаль,
політичні обставини не дозволили Верховній Раді України прийняти подані
Президентом України зміни до Конституції щодо децентралізації.
Тому Уряд з 2014 року розпочав реформу в межах чинної Конституції.
Далі був сформований основний пакет законодавства, серед яких були:
- Закони про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів
України. Завдяки цим змінам відбулася фінансова децентралізація: місцеві
бюджети зросли на 206,4 млрд. грн.: з 68,6 млрд. в 2014 до 275 млрд. грн. в 2019
році;
- Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Він надав
право формувати базовий рівень місцевого самоврядування. У період з 2015 по
2019 роки в Україні добровільно створено 982 об’єднані територіальні громади
(зараз - ТГ). До складу ТГ увійшли близько 4500 колишніх місцевих рад (з
майже 12 тисяч). Даний закон також запровадив інститут старост в ТГ, які
представляють інтереси сільських мешканців в раді конкретної громади;
- Закон «Про співробітництво територіальних громад». Створив механізм
вирішення спільних проблем усіх громад: утилізація та переробка сміття,
розвиток спільної інфраструктури. На даний час, цим механізмом скористалися
вже сотні громад;
- Закон «Про засади державної регіональної політики». Державна
підтримка регіонального розвитку та розвитку інфраструктури громад за час
реформи зросла у 41,5 разів: з 0,5 млрд в 2014 до 20,75 млрд грн у 2019 році. За
рахунок цієї підтримки в регіонах та громадах реалізовано у 2015-2019 роках
більше 12 тисяч проєктів [6].
Варто зазнати, що було розроблено пакет законів які дали змогу
розширити повноваження органів місцевого самоврядування (ОМС) та
оптимізувати надання адміністративних послуг. ОМС відповідного рівня
повноваження отримали повноваження щодо надання адміністративних послуг,
таких як: реєстрація місця проживання, видача паспортних документів,
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державна реєстрація юридичних та фізичних осіб, реєстрацію актів цивільного
стану, тощо [6].
Оскільки, початок реформи у 2014 році ознаменувався розробленням
основних документів, то за період 2015-2018 років можна визначити ключові
цифри першого етапу реформування, серед яких:
- 982 ТГ створено в Україні (населення в ТГ становить 9 млн. осіб);
- бюджети ТГ зросли у 5-7 разів;
- 123 сучасних центрів надання адміністративних послуг створено в ТГ;
- 1,5 млн. га. земель с/г призначення за межами населених пунктів
отримали ТГ у власність;
- 1170 громад скористалися механізмом співробітництва для реалізації
спільних проєктів;
- Більше 20 міжнародних проєктів сприяють децентралізації в Україні [6].
Таким чином, успіхи реформи на першому етапі свідчать, що Україна
обрала правильний шлях і потрібно рухатися ним далі.
Другий етап децентралізації в Україні тривав один рік, розпочинаючи з
2020 року. Зазначений рік став ключовим у питанні формування базового рівня
місцевого самоврядування, а саме, 12 червня 2020 року Уряд затвердив новий
адміністративно-територіальний
розпоряджень

Кабінету

устрій

Міністрів,

в

базового
Україні

рівня.
було

Відповідно

сформовано

до
1469

територіальних громад. 17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла
Постанову № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів». Згідно з
вищезазначеним документом, тепер в Україні налічується 136 районів, а 490
районів парламент ліквідував. Варто додати, що 25 жовтня 2020 року пройшли
місцеві вибори уже на новій територіальній основі громад і районів [6].
Усі вищезазначені результати стали доволі стійким підґрунтям для
подальшого впровадження реформи децентралізації, а також це сприяло
прискоренню реформ у сфері соціальних послуг, освіти, культури, охорони
здоров’я, енергоефективності та інших секторах.
У 2022 році очікується внесення змін до Конституції Україні щодо
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децентралізації, задля подальшого просування реформи та її завершення. 31
січня цього ж року Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» провів Форум «Пріоритети
законодавчого порядку денного 2022: Децентралізація», щоб визначити
пріоритети порядку денного Верховної Ради у сфері децентралізації та розвитку
місцевого самоврядування на поточний рік.
Андрій Клочко, голова Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування, зазначив: «Сьогодні перед нами стоїть завдання пошуку
балансу повноважень між місцевими органами виконавчої влади та місцевим
самоврядуванням, що відповідав би положенням Європейської хартії місцевого
самоврядування та поточним викликам і нетиповим проблемам, які виникають
під час реалізації державної політики на місцях. Цей баланс має знайти своє
відображення у проекті змін до Конституції України щодо децентралізації
влади» [5].
Олена Шуляк, заступниця Голови Комітету Верховної Ради України з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування, сказала: «Внести відповідні зміни до Конституції
та встановити ключові принципи системи управління, чітко розподілити
повноваження та кошти, зробити реформу публічної служби, яка безпосередньо
стосується місцевого самоврядування. Саме такі завдання стоять перед
Верховною Радою в питанні ефективної реалізації реформи децентралізації»
[5].
2022

рік

має

усі

шанси

стати

роком

зростання

спроможності

територіальних громад в Україні. Громади працюють у нових умовах рік і
отриманий досвід дозволяє місцевій владі швидше рухатися у реалізації
проєктів, приймати більш ефективні рішення, співпрацювати [4].
Варто зауважити, що за минулий рік Верховна Рада прийняла декілька
важливих законів задля розвитку громад, а саме: вдосконалено систему
управління земельними ресурсами, посприяли культурному розвитку громад і
регіонів, впорядковано питання діяльності старост і створення старостинських
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округів, створено стимули для будівництва в громадах індустріальних парків,
тощо [4].
Важливо також нагадати про збільшення фінансової підтримки громад.
Зокрема, на розбудову інфраструктури регіонів і громад у Державному бюджеті
на 2022 рік передбачена рекордна сума – 132 мільярди гривень. Також бюджети
громад отримуватимуть цього року додаткові 4% ПДФО (разом 64%), таким
чином власні надходження зростатимуть. Загалом місцеві бюджети мають
отримати у 2022 році 630,8 мільярдів гривень [4].
Низка важливих для реформи і для громад законопроєктів вже
зареєстровані у Верховній Раді (рис. 1,2). Усі нижченаведені проєкти Законів
оприлюднені у плані роботи Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на сьому
сесію (лютий - липень 2022 року). Але у зв’язку з впровадженням військового
стану в Україні через вторгнення росії на території нашої держави, на жаль,
Закони будуть прийняті пізніше визначеного періоду.
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Рисунок 1 – Десять законопроєктів важливих для децентралізації та
розвитку територіальних громад [4]
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Рисунок 2 - Десять законопроєктів важливих для децентралізації та
розвитку територіальних громад [4]
Під час вищевказаного форуму «Пріоритети законодавчого порядку
денного 2022: Децентралізація» голова підкомітету з питань адміністративнотериторіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін зазначив:
«Окремого обговорення потребують муніципальний кодекс, де нема жодного
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прогресу, та зміни до Конституції в частині децентралізації, де відбулося перше
засідання парламентської робочої групи. Розумію, що реалізувати весь цей
порядок денний вкрай складно, але все в наших руках» [3].
Також на форумі у своєму вітальному слові Марк Елінгстад, директор
Офісу Демократії та Врядування USAID, сказав: «Ми віримо, що поширення
децентралізації, яке було досягнуто за останні роки, є кульмінацією цього
партнерства; а сама децентралізація – однією з найбільш значущих та успішних
реформ в Україні» [5].
Отже, децентралізація — це одна з реформ в Україні, яка прямує до
звершення та має успішні результати. Дане перетворення може стати
прикладом до змін у інших сферах нашої держави. Маємо надію, що наш досвід
наприкінці 2022 року ми зможемо представити як кращі практики іншим
країнам.
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Тетяна Таран
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТОСТЮ НАСЕЛЕННЯ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
В статті проаналізовано проблемні питання які заважають реформуванню
ринку праці. Визначено, що політику зайнятості населення в сучасних умовах
варто направити на зміну характеру ринку праці за допомогою переходу від
надлишкової зайнятості з невисокою продуктивністю праці до поєднання
низького рівня безробіття з високопродуктивною зайнятістю.
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Ключові слова: публічне управління, зайнятість населення, ринок праці,
соціально-економічний розвиток, безробіття, робоча сила
Публічне управління зайнятістю населення на місцевому рівні є важливою
частиною системи регулювання економіки, що вимагає цілеспрямованої роботи
органів

влади

на

всіх

рівнях.

Досягнення

окремих

показників,

що

характеризують стан сфери зайнятості в державі, а саме: рівень безробіття,
зайнятості, потреби в трудовому потенціалі тощо, сприяє соціальноекономічного розвитку та зумовлює позитивні зміни в економіці держави.
Показник зайнятості населення є визначальним у визначенні соціальноекономічного становища країни, зумовлює його вивчення та відповідне
регулювання з боку держави. Державна політика зайнятості населення залежить
від темпу і характеру ринкових перетворень. Вона передбачає систему адаптації
різних категорій незанятого населення до вимог ринку праці, а також систему
соціального захисту безробіття та осіб з обмеженою конкурентоспроможністю.
Закон України «Про зайнятість населення» визначає правові, економічні та
організаційні положення щодо регулювання зайнятості населення в країні, а
також передбачає соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами
права на працю. Ці положення є основою правового регулювання зайнятості
населення не лише на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.
Проте, питання державного управління процесом зайнятості населення на
регіональному рівні ще не дістали широкого та системного вивчення.
Економічна криза, яка спіткала Україну разом з іншими країнами світу,
негативно позначилась на стані національного ринку праці та сфері зайнятості.
Відбулося скорочення робочих місць, ускладнилося або унеможливилося
працевлаштування, як наслідок зросло безробіття. Саме тому багато вчених та
науковців почали займатися дослідженням даного питання, зокрема: Дяченко
М., Василенко О., Літинська В., Ковач В., Шкіндюк І. та ін.
Основною метою дослідження є
державного

управління

процесом

визначення пріоритетних напрямків
зайнятості

населення

забезпечення стійкого економічного зростання України.
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в

контексті

Зайнятість населення найбільш узагальнена характеристика економіки.
Вона відбиває досягнутий рівень економічного розвитку, внесок живої праці в
досягнення виробництва. Зайнятість об’єднує виробництво і споживання, а її
структура визначає характер їхніх взаємозв’язків. Соціальна сутність зайнятості
відображає потребу в самовираженні, а також у задоволенні матеріальних
потреб через дохід, який особа отримує за свою працю. Згідно з Законом
України «Про зайнятість населення» до зайнятого населення належать
громадяни нашої країни які проживають на її території на законних підставах
[4].
Характеризуючи стан ринку праці в Україні слід звернути увагу на
декілька важливих основних тенденцій, а саме:
зменшення кількості зайнятості населення та рівня зайнятості
зростання рівня безробіття
скорочення кількості найманих працівників та платників єдиного внеску
посилення намірів щодо масового вивільнення працівників
скорочення попиту на робочу силу за всіма видами економічної
діяльності та групами професій
обмежений

доступ

до

зайнятості

окремих

недостатньо

конкурентоспроможних на ринку праці категорій населення [1].
Отже, такий стан ринку праці в Україні вимагає реформування та
впровадження заходів щодо зайнятості населення. На думку В. Літинської, до
основних проблем що потребують вирішення державою для забезпечення
стабільного функціонування національного ринку праці належать:
високий рівень тіньової зайнятості;
високий рівень економічно не активного населення працездатного віку;
низький рівень зайнятості у співвідношенні до всього населення;
відставання якості робочої сили від потреб сучасної економіки;
дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили практично за всіма
групами професій;
суттєвий рівень безробіття серед молоді;
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низький рівень підприємницької ініціативи громадян;
відсутність механізмів співпраці та взаємодії між Державною службою
зайнятості та приватними агентствами зайнятості [2].
Сьогодні

на

думку

більшості

спеціалістів,

основною

проблемою

українського ринку праці є не безробіття, а саме низький рівень заробітної
плати. Залишаються низькими в Україні і невідповідними загальносвітовій
практиці показники, що характеризують саму частку заробітної плати у ВВП та
собівартості продукції [5].
Досвід багатьох країн показує, що найбільш дієвими є чотири напрями
державного регулювання зайнятості. По перше, стимулювання зростання
зайнятості та збільшення кількості робочих місць. По друге, підготовка і
перепідготовка робочої сили. По третє, сприяння найму робочої сили. По
четверте, соціальне страхування безробіття. Однак, на нашу думку Дяченка М.
І. Василенка О.П. першочерговою умовою ефективного функціонування ринку
праці в Україні є активізація економічних реформ і перетворень [1].
Відповідно до статті 15 Закону України «Про зайнятість населення»
державна політика в дані сфері базується на певних принципах (рис. 1).
Пріоритетності забезпечення повної, продуктивної та вільно
обраної зайнятості в процесі реалізації активної соціальноекономічної політики держави

Відповідальності держави за формування та реалізацію політики
у сфері зайнятості населення

Забезпечення рівних можливостей населення у реалізації
конституційного права на працю

Сприяння ефективному використанню трудового потенціалу та
забезпечення соціального захисту населення від безробіття

Рисунок 1 – Принципи державної політики сфері зайнятості [4]
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Також

Статтею

24

Закону

України

«Про

зайнятість

населення»

передбачено ряд заходів щодо сприяння зайнятості населення, а саме:
забезпечення відповідності рівня професійної кваліфікації працездатних
осіб потребам ринку праці;
створення умов для активного пошуку роботи безробітними;
підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці.
професійна орієнтація та професійне навчання;
стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових
робочих місць та працевлаштування безробітних;
створення

умов

для

самозайнятості

населення

та

підтримка

підприємницької ініціативи;
сприяння

забезпеченню

молоді

першим

робочим

місцем

та

запровадження стимулів для стажування на підприємствах, в установах та
організаціях

незалежно

від

форми

власності,

виду

діяльності

та

господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, яка
навчається;
сприяння зайнятості осіб з інвалідністю;
забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших
роботах тимчасового характеру;
створення стимулів для інтеграції на ринок праці непрацюючих
працездатних осіб з числа членів малозабезпечених сімей [4].
Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів, Фонду соціального захисту осіб з
інвалідністю,

Фонду

загальнообов'язкового

державного

соціального

страхування України на випадок безробіття та інших джерел відповідно до
законодавств [4].
Статтею 15 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено такі
основні напрямки державної політики в сфері зайнятості, а саме:
створення умов для розвитку економіки та сприяння створенню нових
робочих місць;
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задоволення

попиту

пріоритетних

галузей

економіки

у

висококваліфікованих працівниках;
посилення мотивації до легальної і продуктивної праці;
активізація підприємницької ініціативи та самостійної зайнятості
населення;
удосконалення системи професійного навчання з урахуванням інтересів
особистості, потреб економіки та ринку праці;
сприяння підприємствам, установам та організаціям незалежно від
форми власності, виду діяльності та господарювання у професійному розвитку
працівників;
збалансування попиту і пропонування щодо обсягу та рівня кваліфікації
робочої сили на ринку праці шляхом системного прогнозування потреб
економіки;
сприяння зайнятості громадян;
забезпечення створення рівних можливостей для реалізації суб'єктами
господарювання

інфраструктурних

проектів

та

цільових

програм,

що

фінансуються за рахунок державних коштів;
координація та контроль діяльності суб'єктів господарювання, які
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;
повернення безробітних до продуктивної зайнятості;
міжнародне співробітництво у сфері забезпечення соціального захисту
громадян України, які працюють за кордоном;
взаємодія органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
роботодавців та професійних спілок з метою забезпечення повної та
продуктивної вільно обраної зайнятості, зокрема здійснення заходів щодо
сприяння зайнятості населення;
забезпечення

ефективного

та

цільового

використання

коштів,

спрямованих на реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення;
здійснення заходів, що сприяють зайнятості громадян, які недостатньо
конкурентоспроможні на ринку праці;
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заохочення роботодавців, які зберігають діючі та створюють нові робочі
місця насамперед для громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на
ринку праці;
забезпечення співпраці центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції,
суб'єктів

господарювання,

які

надають

послуги

з

посередництва

у

працевлаштуванні, інших посередників з працевлаштування та установ
соціальної, професійної і трудової реабілітації осіб з інвалідністю, центрів
соціальних служб для молоді;
захист внутрішнього ринку праці шляхом регулювання залучення до
роботи іноземних працівників [4].
Таким

чином,

державне

регулювання

зайнятості

здійснюється

за

допомогою цілеспрямованого впливу держави на зайнятість населення при
цьому домінуючі позиції займає активне регулювання зайнятості спрямоване на
формування її раціональної структури. Водночас пасивне регулювання (виплата
допомог та надання матеріальної допомоги безробітним) не втрачає своєї
значущості, проте в його основу слід покласти систему страхування від
безробіття [3].
Державна політика в галузі зайнятості реалізується на різних рівнях
управління і має розгалужену систему забезпечення зайнятості населення, яка
дозволяє здійснювати централізоване управління ринком праці. Пріоритетними
напрямами державної політики зайнятості є, з одного боку, збільшення попиту
на робочу силу за рахунок збільшення числа новостворюваних робочих місць і
вдосконалення галузевої і професійної структури зайнятості населення, а з
іншого, скорочення чисельності працівників, що виходять на ринок праці, за
допомогою

розвитку

безперервної

системи

освіти,

перепідготовки

та

підвищення кваліфікації кадрів в рамках системи професійної підготовки та
перепідготовки державної служби зайнятості населення.
Характеризуючи конкретні інструменти політики зайнятості, можна
відстежити також їх відмінність з точки зору напряму дії: на сторону пропозиції
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праці й на сторону попиту на працю. Оцінюючи можливі результати
проведення політики управління попитом, важливо мати на увазі, що при цій
величині дефіциту державного бюджету його стимулююча дія на економіку
залежить від методів фінансування дефіциту (так само, як при цій величині
бюджетного надлишку його дефляційний вплив залежить від того, у який
спосіб він ліквідовується). Так, фінансування бюджетного дефіциту за рахунок
позик у населення з великою імовірністю призводить «до ефекту витиснення»:
державні позики розширюють попит на гроші, підвищують відсоткову і тим
самим витискують певну кількість приватних інвестицій, які інакше могли бути
прибутковими. У цьому сенсі створення грошей є більш стимулюючим
способом стимулювання дефіцитних витрат порівняно з розширенням позик.
Кінцевий результат дії бюджетного дефіциту на сукупні витрати залишається
значною мірою непередбачуваним. Задача безпосередньої стабілізації рівня
приватних інвестицій за допомогою норми відсотка ускладнюється тією
обставиною, що інвестиції мають переважно довгостроковий характер.
Несподіване призупинення інвестиційного проекту, що призведе до істотних
матеріальних збитків. Крім того, норма відсотка не є тим ідеальним ціновим
механізмом, який дозволяв би зберігати обсяг інвестицій приблизно на одному
рівні. Готовність бізнесменів інвестувати залежить не лише від величини норми
відсотка, але й від оцінки ними перспектив розширення попиту, а також від їх
очікувань, пов’язаних з економічним курсом уряду і передусім з мірою
жорсткості фіскальної і грошової політики [3].
Ще одним варіантом макроекономічної стабілізації зайнятості можуть бути
отримана шляхом зміни споживчих витрат у зворотному напрямі порівняно з
приватними інвестиціями.
Проте в сучасних умовах військового стану проблема зайнятості населення
вимагає кваліфікованого державного регулювання, що має здійснюватися
спеціальними

державними

та

недержавними

установами.

Надзвичайно

важливим в даній ситуації є діяльність органів державного управління щодо
реалізації державної політики зайнятості населення із дотриманням принципу
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субсидарності, сутність якого як відмічає В. Літинська та І. Шкіндюк полягає у
забезпеченні підпорядкованості цілей і завдань, орієнтирів і важелів
державного управління соціальної сфери, що здійснюється на різних рівнях
управління, їх інтегрованості на державному, регіональному та локальному
рівнях з метою формування структурно цілісної програми системи реалізації
політики зайнятості населення. Зокрема, на державному рівні мають
розроблятися національні пріоритети політики зайнятості, державні програми
зайнятості, законодавча та нормативна база[2; 5].
Таким

чином,

сучасна

концепція

політики

зайнятості

населення

передбачає посилення регулюючої функції держави в соціально-трудовій сфері
з метою формування раціональної структури зайнятості та підвищення
ефективності використання трудового потенціалу країни. Це передбачає
активізацію міжгалузевого перерозподілу трудових ресурсів на користь сфери
послуг та соціального сектору економіки, скорочення надлишкової та неповної
вимушеної зайнятості, зниження рівня незареєстрованої безробіття й сприяння
її трансформації в сферу реєстрованої зайнятості, надання безробіттю
переважно структурно-технологічного характеру захисту безробітних.
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Наталія Фальштинська
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті проаналізовано, що публічне адміністрування є складовою частиною
системи державного управління. Його часто плутають з публічним
управлінням. Запропоновано під публічним управлінням розуміти процес
колективного прийняття та реалізації стратегічних рішень на основі
узгодження і координування мети і дій усіх ключових учасників, а під публічним
адмініструванням регламентовану законами та іншими правовими актами,
діяльність

суб’єктів

публічного

адміністрування,

що

спрямована

на:

прийняття адміністративних рішень; надання адміністративних послуг;
здійснення

внутрішнього

адміністрування

суб’єкта

публічного

адміністрування.
Ключові слова: публічне управління, пенсійна реформа, адміністративні
послуги, технологія державного управління, piвeнь пaтpioтизму, пенсійне
забезпечення
Питання

співвідношення

адміністрування,

зокрема

публічного

відносно

управління

системи

та

пенсійного

публічного
забезпечення

оминається стороною в науці і практиці. Термінологія вживається без
достатнього пояснення, розмежування. При чому, на наш погляд, така ситуація
виникла внаслідок запозичення даних термінів і іноземних мов і раптової
заміни звичного терміну «державне управління» на більш нові і сучасні
термінологічні конструкції, яких вимагає сьогодення. Проте, внаслідок такого
запозичення, без ретельного осмислення в науці і практиці, в законодавстві ми
маємо ситуацію невизначеності, коли кожен автор або авторський колектив
використовують поняття як загальновживані, вочевидь, вважаючи, що їх зміст
ясний всій науковій спільноті адміністративного права та державного
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управління.

Численні

публікації,

наукові

доповіді

і

навчальні

курси

університетів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»
розходяться в трактовці публічного управління і публічного адміністрування,
інколи вживаючи їх в одному змістовному ряді, тобто як близькі, але не
тотожні, а інколи і як абсолютні синоніми.
Функціонування системи пенсійного забезпечення є однією з найбільш
важливих та необхідних умов розвитку всіх напрямків національного
господарства. Стійка пенсійна система, що забезпечує прийнятний рівень життя
пенсіонерів і створює стимули для отримання якісної освіти для активної та
тривалої трудової діяльності, є основою соціальної стабільності та економічної
безпеки

держави,

довгостроковим

фактором

забезпечення

конкурентоспроможності та одним з ключових аспектів в рамках національної
стратегії сталого розвитку, як в соціальному, так і в економічному плані.
Державне регулювання такої системи, безумовно, входить до списку
національних економічних інтересів та пріоритетних стратегічних завдань, що
стоять перед Україною, яка, відповідно до Конституції, є соціальною державою.
Протягом вже досить тривалого періоду в Україні здійснюються спроби
формування найбільш оптимальної системи пенсійного забезпечення, проте цей
процес не позбавлений суперечностей.
Серед дослідженої наукової літератури виділяються, перш за все, роботи,
присвячені побудові та трансформації пенсійних систем, таких зарубіжних
дослідників як Р. Дісней, М. Бореллі, Е. Форнер, М. Гор, Л. Котлікофф, А. Сед і
К. Фроман. Питання вивчення стійкості і ефективності пенсійних систем та
державного регулювання окремими сферами національного господарства
розглядаються в працях зарубіжних і вітчизняних дослідників: Н. Барра, П.
Даймонда, Л. Птащенко, О. Кузьміна, Й. Петровича, О. Мельник, Н. Чухрай, Т.
Яворської, О. Карого, Р. Щербака, Б. Андрушківа, О. Кириленко, Г. Козака, Н.
Шевченко, В. Даценко, М. Бондарчук, О. Скаско, Н. Станасюк, І. Алєксєєва, З.
Юринець.
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Також нерідким є вживання поняття «державне управління», більше того,
таку назву носить відповідна наука з численними науковими школами. Теорія
публічного управління подає діяльність виконавчої гілки державної влади і
неприбуткових організацій дещо подібно з діяльністю установ приватного
сегменту. Тобто, одні і ті ж управлінські підходи, що сприяють якості та
результативності роботи, можуть бути взяті за основу як у приватній так і у
публічній сфері управління. Проте, виходячи з осмислення ліберальних і
соціальних теорій держави як публічно-сервісного утворення, навряд чи можна
управлінській підхід поширювати на всю діяльність органів публічної
адміністрації.
Публічне

адміністрування

з

певних

наукових

позицій

може

ототожнюватись зі складовою частиною системи державного управління. Його
часто плутають з публічним управлінням. Публічне управління – це процес
колективного прийняття та реалізації стратегічних рішень на основі узгодження
і координування мети і дій усіх ключових учасників [2]. Публічне
адміністрування – це регламентована законами та іншими правовими актами,
діяльність суб’єктів публічного адміністрування, що спрямована на: прийняття
адміністративних рішень; надання адміністративних послуг; здійснення
внутрішнього

адміністрування

суб’єкта

публічного

адміністрування.

У

вузькому сенсі, публічне адміністрування передбачає взаємодію суб’єктів з
виконавчою гілкою влади, а в широкому сенсі – з усіма трьома гілками влади
на різних рівнях прийняття рішень (державний, регіональний, муніципальний)
[4].
Адміністративне
адміністрування

з

регулювання
видання

–

правил,

діяльність
положень,

суб’єкта
регламентів

публічного
та

інших

нормативних актів для виконання законів. Внутрішнє адміністрування –
діяльність, завдяки якій забезпечується самостійне функціонування суб’єкта
публічного

адміністрування

структури,

документація,

(впорядкування
розпорядження

фінансовими ресурсами, документообіг) [3].
217

організаційно-управлінської
трудовими,

матеріальними,

Отже, саме класична наукова модель управління у державному секторі має
більше визнання в Україні, і у нас все ще використовується термін «державне
управління», який не є точним відповідником до сучасних реалій та за своїм
значенням є ближчим до визначення «публічне адміністрування».
Серед усіх соціально-важливих інститутів, які функціонують в сучасній
державі, система пенсійного забезпечення є однією з найбільш важливих.
Спостерігається

постійно

зростаюча

роль

пенсійного

забезпечення

в

постіндустріальній та інформаційній економіці. Пенсійні програми сьогодні
створюються з ціллю вирішення проблем матеріальної підтримки пенсіонерів і
допомоги у боротьбі з бідністю серед людей старшого віку. Політика в сфері
пенсійного забезпечення є також одним з інструментів впливу держави на
економіку. Окрім того, частина населення більшості країн світу, яка отримує
пенсійні виплати, постійно зростає, що дає можливість використання
державного управління пенсійними інститутами як інструменту політичного
впливу.
В більшості країн пенсійне забезпечення побудоване на розподільчому
принципі фінансування, тобто виплати пенсій здійснюються за рахунок внесків
працюючих платників податків. У цих пенсійних системах навантаження на
офіційно працююче населення зростає відповідно до кількості пенсіонерів.
Враховуючи об’єктивні демографічні тенденції старіння суспільства за рахунок
зростання

середньої

тривалості

життя,

подальше

використання

лише

розподільчої пенсійної системи в теперішньому вигляді є неефективним
механізмом державного управління і спричиняє окремі політичні та соціальноекономічні проблеми.
Все більш актуальним стає питання про пенсійну реформу та перехід від
розподільчої до накопичувальної та змішаної пенсійних систем. Серед
найбільших розвинених країн пенсійні реформи вже давно було проведено, в
Україні даний процес зупинився на етапі обговорення та нереалізованих
законодавчих ініціатив. Окрім того, необхідність реформування пенсійних
систем є визнана більшістю економістів і політиків, а питання пенсійного
забезпечення розглядаються як пріоритетні на найвищому рівні державного
управління окремих країн, союзів та світу в цілому.
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Публічне адміністрування є складовою системи державного управління.
Його часто плутають з публічним управлінням. Людина, що виконує цю
діяльність, повинен володіти компетенціями професійного, правового і
морально-етичного плану. Саме в сфері публічного управління від фахівців
потрібні як відповідальність і заснований на знанні професіоналізм, так і
особлива гнучкість і терпіння, що дозволяють міняти способи взаємодії з
людьми, своєчасно відповідати на зовнішні виклики і передбачати їх.
Наявність у фахівців цих якостей допомагає впровадженню управлінських
інновацій. У той же час, в самому змісті цієї діяльності закладені можливі
бар’єри в ставленні до інновацій. Консерватизм діяльності державних
службовців багато в чому визначається їх відповідальністю щодо завдань
підтримки загальної логіки розвитку країни, збереження культурних традицій.
Крім того, ці бар’єри пов’язані і з особливостями кар’єри, оцінюванням
державних службовців, що викликають побоювання зниження статусу,
заробітку, втрати роботи і т.д. Все це робить процес упровадження інновацій
внутрішньо конфліктним, схильним до дії різних факторів як індивідуальнопсихологічних, так і організаційних.
Тому, хоча в цілому інновації в сфері державного управління є необхідною
складовою

забезпечення

ефективності

та

конкурентоспроможності

життєдіяльності країни, ставлення до інновацій у державних службовців
неоднозначне. Це необхідно враховувати при проведенні адміністративної
реформи, запровадження інноваційних технологій у сфері державного
управління.
Напрямками реалізації державної політики в сучасному публічному
адмініструванні можливо вважати:
по-перше,

впровадження

нових

інформаційно-комунікаційних

і

комунікативних технологій в системах і процесах адміністрування, побудова
інфраструктури загальнодоступних інтерактивних інформаційних систем і
мереж. Оптимізація і підвищення якості процесів управлінської діяльності,
здійснюваної

органами

публічної

влади,

зворотного зв’язку у відносинах.
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зі

встановленням

постійного

Ведення ефективної внутрішньої і зовнішньої інформаційної політики,
розвиток системи всебічного інформаційного забезпечення управлінських
процесів.
По-друге, пріоритет підходів у публічному адмініструванні, заснованих на
принципах соціальної спрямованості публічного адміністрування, верховенство
національних інтересів, підвищення інформаційної грамотності населення,
впровадженні нових методів консультування, навчання із залученням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
По-третє, визначення відповідності діючих нормативно-правових актів
стратегіям розвитку суспільства, кодифікація та систематизація законодавства,
нормативно-правових актів.
По-четверте, досягнення стану ефективної участі всіх регіонів України в
процесах становлення громадянського суспільства, підтримка регіональних,
місцевих ініціатив та проектів.
По-п’яте, оптимізація структури, розмежування повноважень і зон
відповідальності суб’єктів публічної влади, припинення дублювання функцій,
забезпечення представленості органів влади в інформаційному просторі.
По-шосте, забезпечення інформаційної безпеки людини і громадянина як
складової національної безпеки.
По-сьоме, впровадження механізмів стабілізації оновленої системи
публічного адміністрування в умовах впливу дестабілізуючих факторів. Процес
побудови соціально-орієнтованого демократичного суспільства в Україні тісно
пов’язаний з формуванням і встановленням відповідної системи публічної
влади, фундаментом якої сьогодні виступають такі фактори, як ефективне
використання

інноваційних

інноваційних

комунікацій,

контентаналізу

матеріалів,

інструментів
практик
здійснення

простору

управління,

комунікативного
результативної

засобів

менеджменту,
взаємодії

й

інтерактивного зв’язку в суб’єкт-об’єктних відносинах.
Висока ефективність процесів комунікації в публічному адмініструванні
сприяє розвитку громадянського суспільства, є необхідною основою для
розвитку економіки, сприяє формуванню об’єктивного іміджу України в світі.
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Сформована в країні політична система фактично задає допустимі межі
для ключових параметрів пенсійної системи і таким чином, визначає підходи до
державного регулювання системи пенсійного забезпечення.
Зв'язок між державним регулюванням пенсійного забезпечення населення і
політичною системою носить двосторонній характер, оскільки інститут
пенсійного забезпечення здійснює вагомий вплив на політичні процеси,
наприклад, старіння нації може призвести до конфлікту поколінь. Очевидно, що
реформування системи пенсійного забезпечення постає перед обмеженнями,
сформованими політичним устроєм, даний факт визначає актуальність
дослідження взаємозалежності пенсійної і політичної систем у контексті
запланованих реформ.
Реалізація стратегічного курсу держави на демократію й впровадження
європейських стандартів належного врядування потребує використання
адаптованого до українських реалій кращого зарубіжного досвіду, застосування
досягнень теорії й практики публічного управління. Узагальнення теорії та
досвіду реалізації концепції «Public administration» можна знайти у глосарії
«Програми розвитку ООН», де зазначається, що термін «Public administration»
має два тісно пов'язаних значення: по-перше, це цілісний державний апарат
(політика, правила, процедури, системи, організаційні структури, персонал
тощо), який фінансують за рахунок державного бюджету і який відповідає за
управління та координацію роботи виконавчої гілки влади, її взаємодію з
іншими зацікавленими сторонами в державі, суспільстві та зовнішньому
середовищі; по-друге, це управління та реалізація різних урядових заходів, що
пов'язані з виконанням законів, постанов і рішень уряду та управління, що
пов'язане з наданням публічних послуг.
Необхідно зазначити, що підхід до оцінки та подальшого підвищення
ефективності

системи

та

технології

публічного

управління

є

міждисциплінарною методологічною проблемою, що ґрунтується на комплексі
теорій (соціологічних, політологічних, економічних тощо), використанні різних
принципів і технологій. Ґрунтуючись на досвіді розвинених країн та
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загальносвітових

тенденціях,

можна

зазначити,

що

першочерговими

завданнями модернізації органів публічної влади в Україні стає вдосконалення
процесів оцінки ефективності їхньої діяльності (запровадження нових
внутрішньо-організаційних методик і технологій, розробка чітких критеріїв та
показників, збільшення відкритості та інформатизації процесу), що мають
проходити паралельно із збільшенням їхньої підконтрольності суспільству.
Адже саме рівень задоволеності населення та формування раціональної системи
пенсійного забезпечення є найважливішим критерієм оцінки діяльності будьякого державного інституту.
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Микола Хахалін
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕOРЕТИКO - ПРАВOВІ ЗАСАДИ БЕЗOПЛАТНOЇ ПРАВOВOЇ
ДOПOМOГИ В КOНТЕКСТІ РOЗВИТКУ ЦИФРOВOГO СУСПІЛЬСТВА
У статті узагальнено основні фактори важливості надання безоплатної
правової допомоги в контексті розвитку цифрового суспільства як складової
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формування цифрової держави. Узагальнено напрями оптимізації процедур з
надання послуг правосуддя для населення і сприяння розвитку цифрової
грамотності українців.
Ключові

слова: правосуддя, безоплатна правова

допомога, державна

інформаційна політика, інформаційне суспільство, цифровізація правових
послуг, інформаційно-комунікаційні технології.
Розбудова суспільства, демократизація всіх сфер суспільного життя –
стратегічна мета нашої держави, що набуває особливого значення на шляху
просування України у європейський та світовий простір, наближення до
європейських стандартів демократії. Особливо важливою проблемою у
розбудові українського громадянського суспільства є взаємодія суспільства з
державою. Невміння громадян зорієнтуватися у чинному законодавстві,
захистити свої права, суттєво ускладнює, а то й робить неможливим будь-які
серйозні починання, що здійснюються державою, адже це невміння й незнання
законів

ускладнює процес

реального

наповнення

конкретним

змістом

конституційних положень і, зрештою, є серйозною перепоною на шляху
України до побудови справді європейського суспільства [4, с. 2].
Головною особливістю сучасного розвитку суспільства є те, що більшість
інформаційного простору займає Інтернет, завдяки якому існують унікальні
можливості засобів доступу до інформації всіх видів інтересів і діяльності
людини. За допомогою цифрових технологій інформація передається миттєво
не маючи кордонів між країнами, глобальні мережі передачі даних
розширюються та охоплюють все більше територій і населення. Рівень
цифровізації та інформатизацї суспільства щорічно тільки підвищується і ця
тенденція лише зростає [9, с. 5].
Застосування нових інтернет технологій додає все більшого прогресу в
сфері

надання

послуг

освітніх,

медичних,

побутових,

банківських,

адміністративних і т.д., цим самим значно підвищуючи рівень онлайнкомунікацій. У цьому зв’язку в сучасному світі в контексті розвитку
цифровізації суспільства, постійно зростає попит на надання онлайн послуг
прозорої, об’єктивної, професійної безоплатної правової допомоги [5, с. 36].
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Сьогодні є позитивна практика напрацювань інтернет відносин зокрема в
адмініструванні безоплатної правової допомоги (БПД) при постійному
врахуванні специфіки цифрових компетентностей і навиків як у спеціалістів
так і серед населення. Суть адміністрування безоплатної правової допомоги в
контексті розвитку цифрового суспільства в Україні

полягає в наданні

державою правово допомоги найбільш незахищеним верствам населення,
шляхом заходів, які реалізуються відповідними органами державної влади та
видатків з бюджету.

Питанням

цифровізації суспільства і цифрової

трансформації процесів надання послуг присвячені праці багатьох дослідників,
а саме: Вінник О., Запорожець Т. В. , Квітка С., Старушенко Г., Ніколіна І.І.,
Мазаракі А. Н., Сонько Ю. та інші.
Однак, дана тема потребує подальшого дослідження важливості надання
безоплатної правової допомоги в контексті розвитку цифрового суспільства як
складової формування цифрової держави, що й стало метою статті.
На думку науковців Нескородженої Л., Литвин Ю. у ході

розвитку

інформаційних відносин, констатується значна кількість викликів, що
обов’язково

потребують співмірного контролю з боку уряду та держави.

Водночас украй важливо забезпечити верховенство права, створити ефективний
механізм захисту прав і забезпечити баланс публічних і приватних прав. У
контексті прагнення нашої держави до євроінтеграційних трансформацій
питання демократичного розвитку суспільства, яке буде забезпечуватися
ефективним регулюванням інформаційних відносин, зокрема в мережі Інтернет,
є особливо актуальним. Oкрім цього, сама мережа Інтернет та її можливості
стрімко розвиваються, що безпосередньо впливає на необхідність постійних
наукових досліджень у цій сфері [7, с. 43].
З точки зору Ніколіної І.І., цифрове урядування, це не лише можливість
наблизити владу до громадян, зробивши її прозорою, відкритою та доступною,
налагодити якісну взаємодію між державою та суспільством, а й ефективно
надавати публічні послуги та вирішувати складні проблеми за допомогою
сучасних цифрових інструментів, що неодноразово доведено міжнародною
практикою [8, с. 53] .
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Однією із найважливіших суспільних цінностей і головним об’єктом
більшості конституційно-правових відносин є права і свободи людини та
громадянина, які згідно зі статті 55 Конституції України захищаються судом.
Конституція України гарантує право кожного на професійну правничу
допомогу, це право є одним із конституційних, невід’ємних прав людини і має
загальний характер. Стаття 59 Конституції України гарантує, що: «Кожен має
право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом,
ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника
своїх прав» [1]. Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову
допомогу» основними принципами надання безоплатної правової допомоги, що
гарантується державою, є доступність (ч. 3 ст. 5) і забезпечення якості
безоплатної правової допомоги (ч. 4 ст. 5). Визначальним у цьому аспекті є те,
що Закон передбачає надання певних видів безоплатної правової допомоги –
первинної та вторинної [2].
Безоплатна первинна правова допомога – це вид державної гарантії, що
полягає в інформуванні особи про її права й свободи, порядок їх реалізації,
відновлення в разі їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб. Вона включає такі види правових послуг :
1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз’яснень із правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім
документів процесуального характеру);
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової
допомоги й медіації [4, с. 8].
Безоплатна вторинна правова допомога – це вид державної гарантії, що
полягає в створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя . Вона
включає такі види правових послуг:
1) захист;
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2) здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на
безоплатну вторинну правову допомогу, у судах, інших державних органах,
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
3) складення документів процесуального характеру.
Під час виконання функцій із надання безоплатної вторинної правової
допомоги центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
взаємодіють із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними
органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
Діяльність центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці
[4, с. 9].
Одним із довгострокових пріоритетів у діяльності Уряду, визначеним в
Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою Постановою
Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471, є пріоритети у сфері
розвитку публічних послуг та їх цифровізації, інформатизації суспільства,
сприяння розвитку ІТ-бізнесу та цифрової грамотності українців [3, с. 26].
Зокрема,

цифрова

трансформація

процесів

надання

публічних

послуг

передбачає забезпечення доступу громадян і бізнесу до якісних та зручних
послуг без корупційних ризиків, оптимізацію процедур з надання цих послуг,
розвиток

публічних

інтероперабельності

електронних

реєстрів,

а

також

забезпечення

(електронної взаємодії). Ця мета виражена у концепті

«Держава в смартфоні», що став основоположним для цифрової транcформації
процесів надання публічних послуг в Україні. Проте можливість взаємодіяти
онлайн з державною установою або органом місцевого самоврядування
створює потребу в громадян у використанні відповідних технологій,
щонайменше – мати доступ до інтернету, електронний пристрій і відповідний
рівень цифрової грамотності.
Згідно з даними соціологічного дослідження, ініційованого Міністерством
цифрової трансформації за підтримки партнерських організацій у 2019 р., 53%
населення України володіють цифровими навиками нижче базового рівня, і
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водночас близько 15% опитаних взагалі не мають жодних цифрових навиків.
Відповідно, паралельно із навчанням основам цифрової грамотності дуже
важливо при розробці електронних публічних послуг дотримуватись принципів
людиноцентризму та інклюзивності. Особливо це стосується врахування
можливостей користування електронними сервісами соціально вразливих груп
населення,

у фокусі нашого дослідження – людей, що проживають на

віддалених сільських територіях; людей з інвалідністю. Соціально незахищені
громадяни мають користуватися відповідними інструментами державної
підтримки [3, с. 27].
У червні 2020 р. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва на
замовлення Програми розвитку ООН провів якісне соціологічне дослідження
для виявлення найбільш актуальних правових послуг для трьох соціально
вразливих груп населення – людей з інвалідністю; людей, що проживають на
віддалених територіях; та людей, що постраждали внаслідок бойових дій на
Донбасі та анексії Криму. Під час дослідження були проведені три фокусгрупові дискусії (ФГД) та три глибинні інтерв’ю. Результати дослідження
представлені у таблиця 1 [3, с. 22].
Узагальнюючи отримані дані, варто вказати, що серед трьох обраних
цільгових груп спостерігався різний досвід отримання правових послуг і
життєвих ситуацій, для вирішення яких вони надавались. Так, серед
представників віддалених

сільських

районів основний

масив проблем

пов’язаний з питаннями землі, добросусідства й обмеженого доступу до
правових послуг. Серед осіб, які постраждали від конфлікту на Донбасі та
анексії Криму основні правові питання стосувались оформлення документів та
відновлення їх, підтвердження статусів ВПО та учасників АТО, а також
оформлення соціальної допомоги, пільг, на які вони мають право згідно з
законодавством. Серед представників організацій людей з інвалідністю
основними проблемами є загалом ускладнена доступність до правової допомоги
та правосуддя в цілому, а також низка питань, пов’язаних із соціальним
забезпеченням, реабілітацією та дискримінацією. Узагальнений

перелік

життєвих ситуацій, сфер, проблем, що найчастіше виникають спонукали
респондентів звертатись за правовою допомогою є таким:
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Таблиця 1 – Характеристка соціологічного дослідження та виявлення
найбільш актуальних правових послуг для трьох соціально вразливих груп
населення [3].
Учасники фокусгрупової дискусії

Група 1. Мешканці
віддалених сільських
районів

Життєві ситуації, що найчастіше спонукають звертатися за
правовою допомогою


Приватизація та оформлення земельних ділянок



Правові аспекти надання комунальних послуг



Оформлення спадщини



Отримання соціальної допомоги



Виплата аліментів

 Оформлення документів та втрата інформації з реєстрів та баз

даних
 Оформлення посвідчень ВПО та учасника АТО та пільг,
Група 2. Особи, які
пов’язаних з ними
постраждали внаслідок
конфлікту на Донбасі та  Реєстрація місця проживання
та загалом житлові проблеми
анексії Криму

 Процедура встановлення інвалідності та визначення

відповідного правового статусу
Група 3. Представники
організацій людей з
інвалідністю

 Фізична доступність об’єктів соціальної інфраструктури, в

томі числі судів
 Невиконання державою соціальних зобов’язань
 Різні форми дискримінації
 Захист від домашнього насильства

На відміну від багатьох адміністративних та соціальних послуг, які можна
отримати онлайн, переведення правових послуг в електронну форму видається
надто складним завданням через їх варіативність та індивідуальний підхід до
кожного окремого випадку. Втім, поширеною є практика звернення клієнтів за
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правовою допомогою через «гарячі лінії», Єдиний контакт центр, можливість
проконсультуватись зі спеціалістом через онлайн-чат на сайті установи,
організації або у відповідних месенджерах. Подібні опції наразі пропонують як
система з надання безоплатної правової допомоги в Україні, так і деякі
правозахисні громадські та комерційні організації [3, с. 28]. Ключовою
діяльністю органів державної влади в цільовому сценарії є імплементація
національних проєктів цифровізації та пошук релевантних моделей державноприватного партнерства для їх реалізації [7, с. 43].
В Україні працює мобільний додаток для клієнтів БПД – це спільний
продукт Координаційного центру з надання правової допомоги, Міністерства
юстиції України, Української Фундації правової допомоги, створений за
підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» з метою спрощення та
покращення доступу клієнтів БПД до державних сервісів.
Мобільний додаток представлений Рисунок 1, він надає такі можливісті
користувачам:
- дізнатися про сервіси БПД;
- перевірити можливість отримання первинної правової допомоги;
- перевірити можливість отримання вторинної правової допомоги;
- знайти найближчий центр БПД та отримати усю необхідну контактну
інформацію;
- надіслати запит на правову допомогу;
- дізнатися новини та прочитати останні консультації з WikiLegalAid.
Одна з основних функцій, яку вирішує мобільний додаток – це
інформування громадян про усі найближчі осередки надання правової
допомоги. Відтепер інформацію про всі відділення БПД або місцеві
правозахисні організації можна отримати у більш зручний та швидкий спосіб.
Окрім того, за допомогою додатка можна зателефонувати на єдиний номер 0800
213 103 та отримати консультацію правника, замовити письмову правову
консультацію, подати запит на отримання послуги із захисту та представництва
в суді, надіслати запит на отримання адресної правової допомоги [3, с. 32].
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Рисунок 1 – Інтерфейс мобільного додатка «Безоплатна правова допомога»
основні джерела [3]
Таким чином, такі правові послуги як надання правових консультацій та
роз’яснень можна отримувати як в офлайн-, так і онлайн- форматах розвиток.
Трансформація процесів надання послуг правової та безоплатної правової
допомоги, поглиблення забезпечення доступу громадян до якісних та зручних
послуг без корупційних ризиків -

є елементом забезпечення ефективної

доступності населення до правосуддя.
Oтже, адміністрування безоплатної правової допомоги в контексті
розвитку цифрового суспільста на державному рівні через відповідні
механізми,

методики

серед

широких

верств

населення

все

частіше

розміщуватиметься у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП),
об’єднаних територіальних громадах (OТГ), навчальних закладах, бібліотеках.
Подальша цифровізація безоплатної правової допомоги буде переважати під
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час широкого впровадження програм і проектів у рамках «цифрової держави»
та «цифрового суспільства» та позитивно впливатиме на людину, її життєві
компетентності, знання, поведінку, цінності.
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Влада

є однією з

фундаментальних

засад

політичного

розвитку

суспільства. Вона має правовий, економічний, духовно-ідеологічний характер,
існує всюди, де наявні будь-які стійкі об'єднання людей, тісно пов'язана з
політичною сферою, є засобом здійснення і способом утвердження певної
політики.
С. О. Кравченко вважає, що влада є складним за сутністю і
багатоманітним за формами вияву явищем суспільного життя. Влада як
відносно

самостійний

соціальний

інститут

має

відношення

як

до

громадянського суспільства, так і до держави. Соціальний інститут влади, за
допомогою соціальних норм, правил, принципів і санкцій, що регулюють різні
сфери суспільних відносин, здійснює свою організаційну, регулятивну,
управлінську та виховну функцію як у просторі держави, так і в просторі
громадянського суспільства. У свою чергу, на думку А. М. Михненка,
суспільство – це складна, динамічна система взаємодії людей, що пов’язані між
собою в сферах виробництва, обміну, споживання життєвих благ і
встановлюють межі поведінки в спільних інтересах за допомогою соціальних
норм (у тому числі – юридичних) [2].
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Як зазначено в «Національній стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2021-2026 роки», затвердженій Указом Президента
України від 27 вересня 2021 року, громадянське суспільство є виразником та
захисником інтересів і прагнень різноманітних суспільних груп та громадян.
Громадянське суспільство здатне зробити значний внесок у сталий розвиток
держави шляхом надання соціальних послуг, забезпечення здійснення
соціального

підприємництва,

збільшення

кількості

робочих

місць

і

самозайнятих осіб, поліпшення бізнес-середовища, протидії корупції, сприяння
прозорості

діяльності

органів

державної

влади

та

органів

місцевого

самоврядування та реалізації інших суспільно корисних проектів.
В основі діяльності держави у сфері сприяння розвитку громадянського
суспільства є повага до його автономії. Органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, уникаючи втручання у формування та діяльність
інститутів громадянського суспільства, повинні створювати сприятливі умови
для розвитку громадських ініціатив, використовувати прозорі механізми
підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства та впроваджувати
інструменти громадської участі у прийнятті та реалізації владних рішень.
Діяльність держави у зазначеній сфері має ґрунтуватися на підході
"жодних

рішень

для

громадянського

суспільства

без

громадянського

суспільства" та співпраці органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та інститутів громадянського суспільства [1].
Сьогодні влада і громади в Україні ще не мають достатньо можливостей та
напрацювань для спільного планування, узгодження бюджету та реалізації
місцевих стратегій розвитку. Такі обмежені можливості створюють ситуацію,
за якої місцевим пріоритетам розвитку надається недостатньо уваги і ресурсів;
рівень бідності залишається високим, умови життя місцевого населення –
важкими, а негативні соціальні тенденції часто залишаються без уваги.
Одночасно варто констатувати, що в українському суспільстві (і серед
національних еліт, і громадськості) існує значний науковий, економічний,
трудовий потенціал, який необхідно розвивати та активувати.
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Для аналізу соціального партнерства в громадах та виявлення причиннонаслідкового зв’язку між активністю громад, представників бізнесу та влади, та
їх розумінням і здатністю вирішувати проблеми місцевого значення та
розвивати

власну

територію,

науковцями

Вінницького

торговельно-

економічного інституту ДТЕУ було проведено соціологічне дослідження. Для
проведення дослідження було опитано: представників місцевої влади;
активістів громад та представників місцевого бізнесу. Дане дослідження
допоможе нам зрозуміти: хто має вирішувати проблеми громади; причини
непорозумінь між громадою та владою; довіра та співпраця між громадою та
владою.
Показовим результатом дослідження були відповіді на питання «Хто має
вирішити проблему, що турбує громаду?» (рис. 1), представники громад, де
дієвіше запрацював механізм співпраці «громада-влада-бізнес» – частіше
обирали варіант «громада» (39%) та варіант «сільський голова», обласна,
районна (тобто місцева) влада (39%); громади, де поки-що співпраця між
зазначеними трьома елементами не ефективна, обирали варіант «Президент
України» (10%) та «Верховна Рада України»(11%), але загальний відсоток
останніх був менший. Тобто, активні громади – це громади, які повірили в свої
сили і в свою здатність змінювати якість життя на місцях своїми вміннями,
наполегливістю та спільними зусиллями.
Також, мешканці, що обирали вищі органи управління для вирішення
питань місцевого значення, серед причин можливих непорозумінь влади та
громади зазвичай обирали варіант «впевненість громади, що влада «повинна»
їм забезпечити всі блага» (17%). Серед інших причин, що також відзначилися
підтримкою населення, зазначалися варіанти «корупція», «нерозуміння владою
потреб громади», «небажання громади активно взаємодіяти з владою»,
«консервативність поглядів».
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Хто має вирішувати проблеми громади?
Президент України

10%

Верховна Рада

11%

Обласна, районна ради

21%

Сільський голова

18%

Громада

39%

Рисунок 1 - Суб’єкт вирішення проблем місцевого значення на думку
опитаних членів територіальних громад
Однак, на питання «Чи вважаєте Ви можливою наявність довіри та
співпраці між громадою та владою?» більшість респондентів відповіла
позитивно (44%), що дає надію на світле майбутнє нашої країни (рис. 2).
Довіра та співпраця "громада-влада"
Ні

17%

Скоріше ні

17%

Скоріше так

20%

Так

44%

Рисунок 2 - Довіра та співпраця між громадою та владою
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Проаналізувавши дане дослідження можна сказати, що партнерські
відносини між владою та громадою цілком можливі та реальні. Таку відповідь
та статистику надали представники місцевої влади та інші члени керівних посад
публічних організацій [4].
Соціологи також досліджували «активне ядро». Активне ядро – це така
частина громадян, яка готова витрачати свій час на вирішення суспільно
важливих питань. Здебільшого ця частина активних громадян проявляє себе в
соціальних мережах. Велику популярність в просторах інтернету набрала
особлива форма колективного звернення громадян до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого
самоврядування – електронна петиція. Такий вид документу здебільшого
підтримується громадянами підписами або необхідною кількістю голосів для
того, щоб органи влади прийняли петицію до розгляду. [3].
Будь-хто може викласти своє звернення на сайті органу влади та
запропонувати свої методи для розвитку та покращення нашої держави. Значну
кількість петицій органи публічної влади підтримують та приводять їх в дію.
Такий метод звернення громадян значно покращує та полегшує партнерство
між місцевим керівництвом та громадськістю.
Таким чином, партнерство між громадами, представниками бізнесу та
влади може стати фундаментом перетворень в Україні, тому потрібно і надалі
активно розвивати, навчати та залучати громадян для побудови успішної
громади та успішної країни. Досліджуючи проблематику партнерства, потрібно
враховувати актуальний контекст відносин між жителями, представниками
бізнесу та місцевою владою. Формування такої соціальної взаємодії має
базуватися на аналізі стану суспільної думки, цільових аудиторій та їхніх
інформаційних запитів. Зрозуміло, що будь-який розвиток має враховувати
попередні досягнення та досвід.
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ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
У статті визначено сутність та основні типи міжнародної технічної
допомоги. Охарактеризовано систему координації міжнародної технічної
допомоги в Україні. Визначено основних донорів міжнародної технічної
допомоги.
Ключові слова: міжнародна технічна допомога, гранти, фінансування,
гуманітарна допомога, громада.
Постійне виникнення проблем соціального та економічного характеру в
процесі реформування публічного управління в Україні зумовлює необхідність
залучення міжнародної технічної допомоги. Дане питання набуло ще більш
гострішого характеру в умовах повномасштабного військового вторгнення
росії.
Теоретичні та практичні аспекти залучення міжнародної технічної
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допомоги на усіх рівнях державної влади висвітлені у працях таких науковців
як: Б. Беззубко, Ю. Беззубко, М. Дурман, П. Куліш, А. Луценко, О. Люта,
Л. Магдюк, Н. Пігуль, А. Чепеленко та ін.
Вітчизняні дослідники відзначають, що не існує окремого закону в
Україні, який визначає різноманітні питання надання міжнародної допомоги і
міжнародної технічної допомоги (далі – МТД). В Україні ці питання регулює
постанова Кабінету міністрів України № 153 від 15.02.2002 р. «Про створення
єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної
допомоги». У цьому документі визначається, що міжнародна технічна допомога
– фінансові та інші ресурси й послуги, що відповідно до міжнародних договорів
України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою
підтримання України. До національної нормативно-правової бази, яка розглядає
різноманітні аспекти надання міжнародної допомоги, слід віднести також
закони України «Про міжнародні договори України» та «Про гуманітарну
допомогу» [1].
Міжнародна технічна допомога одержала великий розвиток із середини
70-х рр. XX ст. Міжнародні програми технічної допомоги здійснюються як по
лінії міжнародних організацій, так і на двосторонній основі. МТД є важливим
складником міжнародного співробітництва. Традиційне розуміння поняття
«технічна допомога» зводиться до уявлень про співробітництво в галузях науки
і техніки, однак із плином часу цей термін набув дещо ширшого змісту [2].
Варто відмітити визначення, наведене у науковій праці М. О. Дурмана, О.
Л. Дурман та Л. Б. Грицак, згідно якого міжнародна технічна допомога – це
допомога у придбанні знання та навичок у відповідних сферах діяльності,
зазвичай в галузі економіки та управління. Вона може залучатись у вигляді
будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проєктів
(програм), яке ввозиться або набувається в Україні, робіт і послуг, прав
інтелектуальної власності, фінансових ресурсів (грантів) у національній чи
іноземній валюті, інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі
стипендій [3]. Типи міжнародної технічної допомоги представлено на рис. 1.
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Відповідно

до

завдань

Паризької

декларації

щодо

підвищення

ефективності зовнішньої допомоги, до якої Україна приєдналась згідно з
Указом Президента від 19.04.2007 № 325/2007 «Про приєднання України до
Паризької декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги»,
країна-партнер зобов’язується взяти на себе провідну роль у координуванні
зовнішньої допомоги й інших ресурсів для розвитку на всіх рівнях під час
діалогу з країнами-донорами.
У 2020 році за ініціативою Уряду України, було створено Директорат
координації міжнародної технічної допомоги при Секретаріаті Кабінету
Міністрів України, що відкриває можливості для більш координованої
взаємодії між Урядом України та партнерами з розвитку. За результатами
консультацій між представниками Уряду і партнерами з розвитку було
прийняте рішення удосконалити існуючу систему координації міжнародної
технічної допомоги для визначення і впровадження ключових пріоритетів
розвитку України.

Залежно від
спрямованос
ті на
вирішення
конкретних
завдань

Залежнго від
донора
допомоги

Залежно від
форми
зворотності
допомоги

•гуманітарна допомога;
•Наукова та технічна допомога

•офіційна допомога від державних установ країн світу;
•допомога від міжнародних неурядових організацій;
•допомога від приватних осіб

•безповоротна МТД;
•МТД поворотна у повному обсязі;
•МТД поворотна на пільгових засадах

Рисунок 1 – Основні типи МТД [1]
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Відповідно, передбачено наступні рівні системи координації міжнародної
технічної допомоги:
1. Форум «Партнерство з розвитку», який створений для політичного
діалогу високого рівня щодо стратегічних питань реалізації національних
реформ. Форум проводиться під головуванням Прем’єр-міністра України з
метою обговорення з керівникам дипломатичних представництв партнерів з
розвитку в Україні процесу проведення реформ, визначення спільних
стратегічних пріоритетів співробітництва та потреб у залученні міжнародної
технічної допомоги на ці пріоритети. Партнерами з розвитку є: Велика
Британія, Канада, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Японія, Данія, Корея,
Німеччина, Сполучені Штати Америки, Швейцарія, Естонія, Литва, Норвегія,
Туреччина, Швеція, Рада Європи, Організація з безпеки і співробітництва в
Європі, Організація Об'єднаних Націй, Європейський банк з реконструкції та
розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, Організація
економічного співробітництва та розвитку.
2. Стратегічна
координації

платформа.

міжнародної

Платформа

технічної

створена

допомоги

(МТД)

для

стратегічної

з

пріоритетами

національних реформ із урахуванням Цілей сталого розвитку та Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС. Співголовами стратегічної платформи є
уповноважений представник Кабінету Міністрів України та Координатор
системи ООН та Голова Представництва ЄС від партнерів з розвитку.
Платформа призначена для:
- загального моніторингу внеску МТД в реалізацію національних реформ
та Програми діяльності Уряду;
- обговорення міжгалузевих та наскрізних питань реформ та питань
вищого рівня, що надходять від Галузевих робочих груп;
- розгляду стратегічних питань управління МТД та забезпечення
сприятливих умов для співробітництва задля розвитку в Україні.
3. Секторальні робочі групи. Секторальні робочі групи (СРГ) створені для
проведення регулярного діалогу та координації між центральними органами
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виконавчої влади і партнерами з розвитку за відповідними напрямами
державної політики та секторальними реформами. СРГ утворюються за
погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України з метою:
- огляду пріоритетів та прогресу у реалізації заходів, спрямованих на
виконання Програми дій Уряду у відповідних напрямах державної політики;
- узгодження з партнерами з розвитку спільних напрямів співробітництва
в рамках діючих програм та проектів МТД, а також підготовки майбутніх;
- включення у секторальну діяльність наскрізних тем (гендерна рівність,
цифровізація, антикорупційна діяльність тощо).
Співголовами секторальних робочих груп є керівники або заступники
керівників центральних органів виконавчої влади України та представники
партнерів з розвитку. У разі потреби у складі секторальних робочих груп
можуть утворюватися тематичні підгрупи для співробітництва за окремими
напрямами [4].
Сполучені Штати Америки, Японія та Європейський Союз залишаються
найбільшими донорами МТД у світі вже тривалий час. Це підтверджується
останніми статистичними даними Комітету сприяння розвитку Організації
економічного співробітництва та розвитку. Найкрупніші надавачі МТД мають
достатньо ґрунтовну систему надання МТД, яка включає в себе систему
контролю за наданою допомогою. Формуванню такої системи сприяє значний
історичний досвід таких країн у цій сфері [5].
Згідно аналізу моніторингу проєктів міжнародної технічної допомоги за
2020 рік, представленого Урядом України, було зафіксовано наступні
результати:
- у 2020 році реалізовувалось 662 проєкти МТД у 22 секторах спільно з 23
партнерами з розвитку, з них проєктів, реалізація яких розпочалася до
31.12.2015 року – 48;
- найбільше проєктів реалізовувались у таких секторах: освіта та наука
(101), розвиток соціальної інфраструктури та послуг (56), культура та історична
спадщина (52), енергетика та ядерна безпека (51), енергоефективність (46),
медична сфера (44), екологія та поводження з побутовими відходами (42);
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- найменше міжнародної технічної допомоги було залучено у секторах
антикорупція, гендерна політика та судочинство (було реалізовано лише по 9
проєктів за кожним сектором відповідно);
- найбільшу кількість проєктів МТД реалізовувалось у наступних регіонах
України: Львівській області (48 проєктів, у т.ч. 32 проєкти в рамках
транскордонних і транснаціональних програм ЄС); Закарпатській області (45
проєктів, у т.ч. 44 проєкти в рамках транскордонних і транснаціональних
програм ЄС); Луганській області (32 проєкти) та Донецькій області (29
проєктів). При цьому, не реалізовувалось жодного проєкту МТД

у

Кіровоградській та Хмельницькій областях;
- в рамках діючих у 2020 році проектів МТД було залучено 934 млн. дол.
США. Найбільшими донорами стали США (446 млн. дол. США) Європейський
Союз (235, 5 млн. дол. США);
- було підписано 11 міжнародних угод щодо залучення МТД та 8 змін
щодо дофінансування діючих угод, загальна сума яких 283,12 млн. дол. США;
- у жовтні 2020 було прийнято опрацьовану з партнерами з розвитку
постанову

КМУ

No942

з

метою

удосконалення

Порядку

залучення,

використання та моніторингу МТД. Внесені зміни дозволили: запровадити
трирівневу систему координації міжнародної технічної допомоги; спростити
процедури державної реєстрації проектів та представництв донорських установ
в

Україні;

створити

передумови

для

розширення

участі

українських

субпідрядників у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках проектів
міжнародної технічної допомоги; удосконалити процедури моніторингу
проектів;
- запроваджено трирівневу систему координації МТД;
- проведено державну реєстрацію 337 нових проектів МТД [6].
З середини ХХ століття для розвинених країн світу, зокрема США,
Великобританії, Німеччини, Швейцарії став характерним підхід щодо
безпосереднього залучення мешканців до управління справами територіальної
громади. Особливого значення набуває практика активної участі територіальної
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громади

в

умовах

дефіциту

фінансових

ресурсів,

оскільки

дозволяє

акумулювати фінансові ресурси саме для вирішення тих проблем, що мають
першочергове значення для розвитку відповідної територіальної громади.
Партисипативне фінансування мотивує місцеві спільноти до самоорганізації,
ініціативної

діяльності,

плідної

співпраці

з

владою

та

ефективного

використання фінансових ресурсів [7].
Таким чином, в умовах подолання соціально-економічних наслідків війни
в Україні, залучення міжнародної технічної допомоги може стати дієвим та
ефективним інструментом для подальшого розвитку та вирішення найбільш
нагальних проблем громад.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТEOРEТИЧНI АСПEКТИ ВЗАЄМOДIЇ OРГАНIВ МIСЦEВOГO
САМOВРЯДУВАННЯ ТА НEУРЯДOВИХ OРГАНIЗАЦIЙ
Статтю присвячeнo аналiзу та тeoрeтичнoму oбгрунтуванню дoслiджeння
взаємoвiднoсин oрганiв мiсцeвoгo самoврядування з нeурядoвими oрганiзацiями.
Прoаналiзoвано принципи взаємoдiї oрганiзацiй грoмадянськoгo суспiльства з
дeржавними

oрганами влади та їх вплив на рoзвитoк правoвoї дeржави.

Визначeнo ряд прoблeмних питань щoдo спiвпрацi влади та грoмадськoстi.
Ключові слова: нeурядoвi oрганiзацiї, грoмадськi oрганiзацiї, oргани мiсцeвoгo
самoврядування.
Аналiз сучаснoгo стану взаємoвiднoсин oрганiв мiсцeвoї влади з
грoмадськими oрганiзацiями в Українi свiдчить прo пoтрeбу в пoшуку нoвих
фoрм таких вiднoсин, якi б вiдпoвiдали як вимoгам сьoгoдeння, так i завданням,
пoв'язаним iз спiвпрацeю влади i грoмадянськoгo суспiльства. Самe тoму
назрiла актуальна пoтрeба у вивчeннi та аналiзi прoвeдeних дoслiджeнь
функцioнування грoмадських oрганiзацiй та їх спiвпрацi з oрганами мiсцeвoгo
самoврядування.
У сучаснiй наукoвiй лiтeратурi на сьoгoднi дoслiджується дoсить ширoкe
кoлo прoблeм, якi вiдoбражають взаємoвiднoсини мiж oрганами мiсцeвoгo
самoврядування i грoмадськими oрганiзацiями. Наукoвцями вивчаються
питання фoрмування та рoзвитку грoмадянськoгo суспiльства, мeханiзми
взаємoдiї грoмадськoстi й oрганiв мiсцeвoї влади тoщo.
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Сучасним
самoврядування
мунiципальнoгo,

прoблeмам

матeрiальнo-фiнансoвoї

присвячeнi

працi

фахiвцiв

та

фiнансoвoгo

цивiльнoгo

у

oснoви

галузi
права,

мiсцeвoгo

кoнституцiйнoгo,
зoкрeма,

рoбoти

Л.К. Вoрoнoвoї, А.А. Жданoва, O.Б. Завeрухи, А.А. Кoвалeнка, O.O. Кутафiна,
Л.А. Музики, O.А. Музики-Стeфанчук, А.А. Нeчай, Л.O. Нiкiтiнoї, O.П. Oрлюк,
O.O. Пeрвoмайськoгo, М. I. Пiскoтiна, та iнших.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння тeoрeтичних аспeктiв взаємoдiї
oрганiв мiсцeвoгo самoврядування та нeурядoвих oрганiзацiй.
Нeурядoвi oрганiзацiї - нeприбуткoвi фoрмальнi грoмадськi oб'єднання за
iнтeрeсами, якi бeруть участь у грoмадськiй дiяльнoстi.
За визначeнням Свiтoвoгo банку, пiд нeурядoвими oрганiзацiями слiд
рoзумiти приватнi oрганiзацiї, якi свoєю дiяльнiстю намагаються змeншити
страждання, прeдставляють iнтeрeси бiдних, захищають дoвкiлля, надають
базoвi сoцiальнi пoслуги абo займаються прoeктами рoзвитку на мiсцях [4].
Oдним iз гoлoвних фактoрiв рoзвитку грoмaдянськoгo cycпiльства в
Українi
мoжна вважати налагoджeння взаємoдiї мiж oргaнiзацiями грoмадянськoгo
суспiльства й opганами дepжавнoї влaди, мicцeвoгo caмoврядування тoщo.
Станoвлeння

eфeктивнoї

взаємoдiї

мiж

opганiзацiями

гpoмадянськoгo

суспiльства й дeржавними iнституцiями напряму залeжить вiд якiсних змiн
мoдeлi дepжавнoгo упpaвлiння в Укрaїнi, сeрeд яких дeцeнтралiзацiя,
пoслаблeння нeeфeктивних адмiнiстративнo-кoмандних i сутo рeгулятивних
мeтoдiв тoщo.
Кoнституцiя, як гoлoвний закoн дeржави, нацioнальнe закoнoдавствo та
мiжнарoднe закoнoдавствo, якe налeжним чинoм ратифiкoванe та адаптoванe у
нацioнальнoму закoнoдавствi ствoрюють правoвe пiдгрунтя для спiвпрацi
грoмадських opганiзацiй тa opганiв мiсцeвoгo caмoврядування y кoжнiй
дeмoкратичнiй дeржавi.
Нeурядoвi oрганiзацiї мoжуть здiйснювати власну дiяльнiсть на рiзних
рiвнях. тoму їх мoжна рoздiлити на чoтири групи:
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1. грoмадськi нeурядoвi oрганiзацiї (Community-based organizations) –
заснoванi на рiвнi oкрeмoї мiсцeвoї спiльнoти;
2. мiсцeвi нeурядoвi oрганiзацiї (City-wide organizations) – заснoванi
на

oкрeмiй

тeритoрiї

та

включають

тoргiвeльнi

та

прoмислoвi

палати, бiзнeсoвi кoалiцiї, eтнiчнi чи навчальнi групи та oб’єднання
грoмадських нeурядoвих oрганiзацiй;
3. нацioнальнi (National NGOs) – ствoрюються на рiвнi дeржави, вoлoдiють
мiсцeвими вiддiлeннями та сприяють лoкальним нeурядoвих oрганiзацiй;
4. мiжнарoднi нeурядoвi oрганiзацiї (International NGOs) – дiють на
мiжнарoднoму

рiвнi

i

нeсуть

вiдпoвiдальнiсть

за

фiнансування

мiсцeвих iнiцiатив, прoeктiв, абo нeурядoвих oрганiзацiй [5].
Для eфeктивнoї взаємoдiї oрганiв мiсцeвoї влади та грoмадянськoгo
суспiльства (oрганiзацiй) викoристoвуються такi мeханiзми як кoнсультацiї з
грoмадськiстю, участь у грoмадських радах, рoбoчих групах, грoмадськi
eкспeртизи i мoнiтoринги, грoмадськi слухання та iнфoрмацiйнi запити. Разoм iз
тим, така спiвпраця має ґрунтуватися на принципах: партнeрства; грoмадськoї
активнoстi;

вiдкритoстi

та

вiдпoвiдальнoстi;

пoлiтичнoї

нeзалeжнoстi;

запoбiгання кoрупцiї; рацioнальнoгo i збалансoванoгo рoзвитку; кoмплeкснoстi.
Спiвпраця пoтрiбна i мoжлива, аджe eфeктивна взаємoдiя принoсить багатo
пoзитивних наслiдкiв:
- oснoвна частина нeурядoвих oрганiзацiй утвoрюються для вирiшeння тих
жe самих питань та прoблeм, якi налeжать дo кoмпeтeнцiї мiсцeвих oрганiв
влади i рeалiзoвують свoю дiяльнiсть нe на кoмeрцiйних чи ринкoвих
засадах;
-

рeалiзацiя

пeвних

зoбoв’язань

мoжe

бути

нeпiдсильнoю

для

пoсадoвцiв, тoму їх здiйснeння мoжна дeлeгувати нeурядoвих oрганiзацiй;
- завдяки нeурядoвим oрганiзацiям уряд мoжe залучати мiжнарoднi
iнвeстицiї;
- нeурядoвi oрганiзацiї мають шанс oтримати фiнансування, взявши на сeбe
викoнання дeяких урядoвих завдань;
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- внаслiдoк взаємoдiї ствoрюється пoзитивна рeпутацiя нeурядoвих та
урядoвих oрганiзацiй як вiдкритих та прoзoрих, таких, щo впoраються
iз прoблeмами;
- спiвпраця дає змoгу eфeктивнiшe та eкoнoмнiшe викoристoвувати
рeсурси (кoшти, сирoвину, час);
- взаємoдiя нe призвoдить дo дублювання пoслуг, а партнeрствo пiдвищує
нe лишe рiвeнь пoслуг, щo надаються, а й рeзультативнiсть дiяльнoстi трeтьoгo
сeктoра;
- кoнтакти з iншими oрганiзацiями слугують джeрeлoм дoдаткoвoї
iнфoрмацiї, щo в свoю чeргу дoзвoляє кoристуватись дoсвiдoм iнших,
i, як наслiдoк, уникати зайвих пoмилoк.
В умoвах кoли Україна прагнe єврoпeйськoгo пoступу стає актуальним
завдання oрганiзацiї систeми спiвпрацi oрганiв мiсцeвoгo самoврядування та
oрганiзацiй грoмадянськoгo суспiльства на рiвнi тeритoрiальнoї грoмади, якe
ґрунтується на принципах дeмoкратичнoгo самoврядування й наближeння дo
iнтeрeсiв та пoтрeб грoмадян. Станoвлeння сучаснoї систeми мiсцeвoгo
самoврядування, яка б вiдпoвiдала пoтрeбам сьoгoдeння i дeмoкратичним
принципам функцioнування пoлiтики, нeмoжлива бeз налагoджeння якiснoї
спiвпрацi влади з iнститутами грoмадянськoгo суспiльства i грoмадськiстю в
цiлoму.
Прoблeма грoмадянськoгo суспiльства в Українi пoлягає у вiдсутнoстi
налeжнoгo дeржавнoгo фiнансування. Бiльшiсть грoмадських oрганiзацiй
iснують на благoдiйнi та бюджeтнi кoшти, якi нe завжди рoзпoдiляються
рiвнoмiрнo. Пoстiйний пoшук джeрeл фiнансування штoвхає oрганiзацiї
грoмадянськoгo суспiльства на зближeння з бiзнeсoвими i дeржавними
oрганiзацiями, щo призвoдить дo втрати ними нeзалeжнoстi [1].
Зазначимo, щo у свoїй сукупнoстi oрганiзацiї грoмадянськoгo суспiльства
нe мають oсoбливoгo впливу на ухвалeння рiшeнь та пoлiтичнi прoцeси
нацioнальнoгo значeння. Oднiєю з причин цьoгo є закритiсть влади та її
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вiдмeжoванiсть вiд зoвнiшнiх рeкoмeндацiй. Алe грoмадськi oрганiзацiї мoжуть
впливати на ствoрeння вiдпoвiднoї грoмадськoї думки та на ставлeння
грoмадськoстi дo нeгативних сoцiальних явищ у суспiльствi.
Взаємoдiя дeржави (влади) та oрганiзацiй грoмадянськoгo суспiльства на
рiвнi тeритoрiальнoї грoмади ускладнюється чeрeз:
– викoристання oрганiзацiй грoмадянськoгo суспiльства в пoлiтичнoму
прoцeсi.
–

ствoрeння

iмiтацiйних

викoристанням oрганiзацiй

грoмадських

рухiв

та

iнiцiатив,

якi

iз

грoмадянськoгo суспiльства маскуються пiд

стихiйнi рeакцiї груп грoмадян, нeвдoвoлeними дiями чи рiшeннями oрганiв
дeржавнoї влади.
– брак прийнятних фiнансoвих, кадрoвих, oрганiзацiйних мoжливoстeй
oрганiзацiй

грoмадянськoгo

суспiльства,

фiктивнiсть

значнoї

кiлькoстi

oрганiзацiй грoмадянськoгo суспiльства, нeвiдпoвiднiсть змiсту дiяльнoстi
заявлeним статутним завданням та iн.
– систeматичнe iгнoрування з бoку oрганiв дeржавнoї влади при прийняттi
oстатoчних рiшeнь як грoмадськoї думки в цiлoму, так i пoзицiй oрганiзацiй
грoмадянськoгo суспiльства, вислoвлeних в прoцeсi кoнсультацiй, в прoвeдeних
eкспeртизах, мoнiтoрингах, слуханнях тoщo.
– дискрeдитацiю пoтeнцiйнo eфeктивних прoцeдур кoнсультацiй з
грoмадськiстю, грoмадськoї eкспeртизи, слухань та iн. Цe стoсується
нeпрoзoрoстi пiдбoру тих oрганiзацiй грoмадянськoгo суспiльства, якi
залучаються

дo

кoнсультацiй

з

грoмадськiстю,

а

такoж

їх

низькoї

рeзультативнoстi, oскiльки прoпoзицiї i рeкoмeндацiї пeрeважнo нe пiддаються
рeтeльнoму аналiзу й нe врахoвуються [2].
Вiтчизняний та зарубiжний дoсвiд свiдчить, щo важливу рoль у
налагoджeннi партнeрських вiднoсин вiдiграють асoцiацiї oрганiв мiсцeвoгo
самoврядування, грoмадських oрганiзацiй та oб'єднань за умoви їх прeдставницькoгo

характeру

та

закoнoдавчoгo

визначeння

функцiй,

засад

взаємoвiднoсин з oрганами дeржавнoї влади, щo пoтрeбує пoширeння в Українi.
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Вирiшeння прoблeм oрганiзацiї тeритoрiальнoї влади на мiсцях прискoрить
впрoваджeння мeханiзмiв сти мулювання сoцiальнoeкoнoмiчнoгo рoзвитку
дeпрeсивних тeритoрiй, запрoваджeння сoцiальних стандартiв i eфeктивних
мeханiзмiв сoцiальнoгo захисту насeлeння, нeзалeжнo вiд мiсця прoживання
грoмадян [3].
Oтжe, взаємoдiя oрганiв мiсцeвoгo самoврядування

з нeурядoвими

oрганiзацiями є умoвoю iснування правoвoї дeмoкратичнoї дeржави, iнститути
грoмадянськoгo суспiльства є партнeрами дeржави у рeалiзацiї нoрмoтвoрчих,
правoзастoсoвчих та правooхoрoнних функцiй. Oснoвними прoблeмами у
взаємoдiї oрганiв влади з oрганiзацiями грoмадянськoгo суспiльства мoжна
вважати: намагання викoристoвувати oрганiзацiї грoмадянськoгo суспiльства в
пoлiтичнoму прoцeсi; ствoрeння iмiтацiйних грoмадських рухiв та iнiцiатив;
oбмeжeнiсть фiнансoвих, кадрoвих, oрганiзацiйних мoжливoстeй oрганiзацiй
грoмадянськoгo

суспiльства;

фiктивнiсть

грoмадянськoгo

суспiльства;

iгнoрування

значнoї
з

кiлькoстi

бoку

oрганiв

oрганiзацiй
мiсцeвoгo

самoврядування при прийняттi рiшeнь тoщo.
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механізми становлення та розвитку соціального партнерства державних
інституцій з громадськими організаціями.
Ключові слова: соціальне партнерство, публічна влада, державні інституції,
громадські організації, «третій сектор», громадянське суспільство.
Актуальність теми дослідження для вітчизняної соціальної практики
обумовлена передусім тими глибинними змінами, що відбуваються у сфері
взаємовідносин органів публічної влади і громадян та їх організацій в
умовах становлення демократичного урядування. В останні роки концепція
соціального партнерства набуває широкої популярності. Впровадження
механізмів соціального партнерства для України беззаперечна: відмова
соціальних

партнерів

від

конфронтації

на

користь

взаємної

згоди,

співробітництво на паритетних засадах суттєво сприяли б внутрішній
стабілізації та соціальному миру. Дослідження ж цих механізмів, та методів
взаємодії

стали наразі

гострою

необхідністю

соціально-економічних

перетворень в країні.
Питання міжсекторного соціального партнерства в соціальній сфері
висвітлено в працях зарубіжних дослідників: С. Ваддока, П. Грінера,
М. Джоргенсена, Л. Ерхарда, А. Ловкової, В. Міхєєва, М. Уорнера, В.
Якимця та ін. Певні напрацювання в межах окресленої проблематики мають і
вітчизняні науковці. Так, загальним проблемам формування та розвитку
установ соціального обслуговування присвячені праці таких українських
250

учених, як О. Безпалько, О. Іванова, І. Звєрєва, Т. Семигіна, І. Стеблянко,
С. Харченко та ін. На різних аспектах соціального захисту й соціального
обслуговування зосередили свої наукові розвідки О. Базилюк, В. Бех, В. Бідак,
В. Гошовська, В. Грушко, М. Лукашевич, О. Мачульська, Н. Мельник, В
. Скуратівський, Ю. Сурмін, М. Туленков, О. Яременко та ін. Досить плідно
працюють

у зазначеному науковому напрямі

В. Жуков,

О.

Крутій,

О. Мірошниченко, Д. Неліпа, Н. Ніжник, Л. Пашко, Н. Піроженко, Ю. Приймак,
А. Сіленко та ін. Однак у спеціальній літературі недостатньо уваги приділено
дослідженню можливостей впровадження соціального партнерства в систему
надання соціальних послуг в умовах реформування системи соціального
захисту в Україні, особливо на регіональному рівні.
Мета статті полягає в аналізі світового досвіду реалізації соціального
партнерства в системі надання соціальних послуг і визначенні можливостей
його впровадження в системі соціального обслуговування в Україні.
Згідно із Законом України «Про соціальні послуги» під соціальним
обслуговуванням розуміють систему соціальних заходів, яка передбачає
сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам
чи групам населення для подолання або пом’якшення життєвих труднощів,
підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності [3]. Причому
соціальні послуги як основна категорія, що пояснює зміст соціального
обслуговування і його мету, визначаються як комплекс правових, економічних,
психологічних,

освітніх,

медичних,

реабілітаційних

та

інших

заходів,

спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Отже,
система соціального обслуговування виступає: 1) як об’єктивно існуюча форма
соціальної допомоги; 2) як соціальна практика і соціальна взаємодія соціальних
суб’єктів, які регулюються встановленими правилами і наявністю ресурсів; 3)
як складова системи соціального захисту населення; 4) діяльність соціальних
служб з надання соціальних послуг людям, які опинилися в складних життєвих
обставинах, що виконує функції інтеграції, адаптації, соціалізації і соціального
захисту в суспільстві.
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Розглянемо досвід деяких країн світу з різними моделями соціальної
політики в реалізації соціального партнерства в наданні соціальних послуг
населенню (взаємодії громадських організацій, держави і бізнесу в соціальному
обслуговуванні).
У Франції соціальні послуги надаються за такими напрямами: сфера
охорони здоров'я (охорона здоров'я матері й дитини, служби допомоги в хатній
роботі, установи для людей з обмеженими можливостями), освіта (соціальне
забезпечення в школах: сестри-доглядальниці й няні, соціальні працівники й
психологи, соціальні послуги при університетах), правосуддя (служби
соціальних послуг та установи для правопорушників, ув'язнених і їх сімей),
молодь

і

спорт

(центри

дозвілля,

літні

табори

відпочинку

тощо),

містобудування й муніципалітети, сільськогосподарські кооперативи, а також
трудова й професійна підготовка. У Франції існує державна програма "Велика
сім'я", яка адресована багатодітним сім'ям. Ця програма існує з 1921 року і в
рамках загальної державної політики по стимулюванню народжуваності
пропонує багатодітним сім'ям субсидування і пільги. Багатодітним сім'ям
надаються податкові пільги. Для дітей до шести років сім'ям надається
матеріальна допомога для замовлення послуг вихователя [5].
Отже, у Франції соціальне обслуговування є одним із найперспективніших
напрямів соціального захисту населення. У цій країні має місце розгалужена
система соціального обслуговування зі значним переліком соціальних послуг,
які можуть отримувати громадяни в різних сферах суспільного життя (охорона
здоров'я, освіта, правосуддя, спорт, трудова та професійна підготовка).
Варто зазначити, що у Франції врегулювано питання співвідношення ролі
держави й недержавних інституцій у наданні соціальних послуг та контрою за
їх якістю. Звернувши увагу на досвід Франції, можна побачити, що управління
у

сфері

соціального

обслуговування

в

цій

країні

здійснюється

на

загальнодержавному рівні двома міністерствами — Міністерством соціальних
відносин і солідарності та Міністерством охорони здоров'я, зі справ сім'ї та
інвалідів Франції. Аналізуючи особливості організації надання соціальних
послуг у Франції, фахівці підкреслюють, що більшість програм у сфері
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соціальних послуг координуються з боку кількох міністерств, а також
спеціально створених міжміністерських комітетів. На місцевому рівні дії
органів самоврядування в регіонах, департаментах і муніципалітетах часто
пересікаються й дублюються. Великі підприємства, лікарні та урядові
організації мають своїх суб'єктів надання соціальних послуг. Важливу роль у
Франції відіграють приватні (некомерційні) організації, які вносять ініціативні
ідеї в цій сфері до уряду та управляють наданням соціальних послуг за
фінансової підтримки органів держави [3]. При цьому на сьогодні саме
громадські організації є провідними суб'єктами надання соціальних послуг у
Франції, а принцип децентралізації є одним із провідних у сфері соціального
обслуговування.
У Федеральному законі Німеччини про соціальне страхування від 23
березня 1994 р. міститься перелік соціальних послуг, які надаються в цій країні.
Зокрема у параграфі 21 визначено, що до них належать допомога на харчування
у вигляді одноразових виплат, ремонт одягу, білизни та взуття, закупівля
пального для окремих опалювальних приладів, надання спеціальних освітніх
ресурсів для студентів, ремонт побутових приладів, догляд за квартирою [4].
Зауважимо, що, крім вищевказаного закону, нормативну основу надання
соціальних послуг у Німеччині складають Федеральний закон про соціальну
допомогу, Акт про благополуччя дітей і молоді та Закон про осіб з обмеженими
можливостями.
Враховуючи положення вказаних законодавчих актів, можна визначити
такі види соціальних послуг у Німеччині: послуги із соціального страхування
(наприклад, у зв'язку з безробіттям, пенсійне й медичне), послуги з надання
соціальних допомог (у вигляді виплат для непрацездатних осіб, а також інших
громадян, які не мають права на виплати у зв'язку з непрацездатністю, та інших
прав на отримання певного доходу), послуги із соціальної підтримки окремих
верств населення, зокрема сімей із дітьми, жертв війни, інвалідів та ряду інших
категорій громадян [1].
Аналізуючи формування систем соціального захисту Німеччини, з'ясовано,
що заходи інституту допомоги сім'ям (особам), молоді, дітям здійснюють у
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Німеччині державні й громадські організації, які тісно співпрацюють на основі
принципу субсидіарності, згідно з яким держава виконує лише ті функції, які не
можуть взяти на себе громадські організації і які не належать до компетенцій
місцевих органів, що надає перевагу недержавним організаціям перед
державними. У Німеччині до надання соціальних послуг часто залучаються
волонтерські організації..
У Великій Британії соціальні послуги надають недержавні організації,
комерційні підприємства, державні установи, тобто створена змішана система
соціального обслуговування. Недержавні організації беруть участь в створенні
будинків-інтернатів для немолодих громадян і інвалідів [2].
Сьогодні в США існує понад декілька значних і понад 70 обмежених
державних програм допомоги. Головними серед них є

— програма

забезпечення гарантованого доходу, програма допомоги сім'ям з дітьми
(ПФДС), продовольча програма, програма житлових субсидій і програма
медичної допомоги (Медикейд).
Що відрізняє США від інших країн, так це надзвичайно велика кількість
приватних (комерційних) соціальних організацій. Вони фінансуються як за
рахунок благодійних внесків, надходжень як від приватних осіб, так і урядових
асигнувань на окремі програми. Ці організації відрізняються не тільки
характером своєї діяльності, специфікою послуг, але й масштабом дій в межах
громади, регіону і країни. Основною ланкою в цій системі виступають так звані
соціальні агентства.
До таких організацій в США відносяться такі. Американська служба сім'ї
(Family Service America). Це агентство забезпечує громадські зв'язки і освітні
програми, виступає спонсором досліджень і публікацій в галузі соціальної
роботи з сім'ями, бере участь у формуванні державної і надає рекомендації
законодавчим органам про потреби американських сімей. Місцеві підрозділи
забезпечують сімейну і шлюбну терапію (особливо для молодих сімей),
розробляють навчальні програми, на- дають соціальні послуги громадам.
Організація з надання послуг сім'ям (Family Service Organization),
першочерговим завданням якої є надання послуг сім'ї, особливо молодим та
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багатодітним сім'ям.
Лютеранська соціальна служба представляє собою мережу агентств, які
надають головним чином допомогу дітям і людям похилого віку. В систему
соціального захисту дітей та молоді входять й так звані неприбуткові
організації. Типовим прикладом такої організації є, наприклад, Американський
Червоний Хрест. Не дивлячись на те, що її щорічний бюджет складає декілька
сотень мільярдів, доходи організації не підлягають оподаткуванню, тому що
весь отриманий прибуток направляється на розширення благодійної діяльності.
До сфер діяльності подібних структур відносять систему соціального
обслуговування (доставка продуктів, дружні візити і консультації сімей, які
опинилися у тяжких умовах) [3].
Показовий і досвід Австрії, де наданя соціальних послуг є обов'язком
держави з розмежуванням федеральних і регіональних повноважень. Соціальні
служби надають велике значення діяльності по забезпечення доступності і
якості соціальних послуг перш за все для соціально вразливих груп населення на
основі державно-приватного партнерства. Організація соціальної сфери Соціальний фонд Відня - приватна економічна організація, що надає соціальні
послуги від імені магістрату Відня, за конкурсом розміщує замовлення на
соціальні послуги у приватних комерційних та некомерційних організацій,
допомагає клієнтам зробити вибір, здійсню необхідні доплати, перераховуючи
кошти безпосередньо обраній клієнтом організації, перевіряє дотримання
узгоджених умов надання соціальних послуг [2].
Цікавою формою досвіду Японії в сфері державно-приватного партнерства
є залучення приватних компаній до надання послуг загальноного сектора. У
травні 2006 року японський парламент ухвалив закон про реформу громадських
послуг, що набрав чинності у липні того ж року. Суть цього закону полягає у
підведенні законодавчої бази під систему змагальних тендерів на надання
громадських послуг з участю як органів сфери громадського підприємництва,
так і приватного бізнесу.
Ця система, що отримала назву «ринкового тестування» («сидзека тесто»),
покликана перевести в ринкове поле суттєву частину громадських послуг,
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суб'єктами

яких

традиційно

були

організації

бюджетної

сфери,

що

підкоряються центральному уряду або муніципальній владі. Для реалізації цієї
задачі була створена нормативна правова база, що регулює загальний порядок
та детальні механізми державно-приватного партнерства [5].
Пропозиції
здійснюватися
партнерства

про
не

–

ініціацію
тільки

органами

соціально

основними
державного

значимих

суб'єктами

проектів

можуть

державно-приватного

(муніципального)

управління

та

приватними організаційно- правовими структурами, але і представниками
громадськості в вигляді різних громадських рад, недержавних, некомерційних
соціально орієнтованих організацій тощо. Некомерційні організації, будучи
постачальникомми соціально значимих послуг, відрізняються від інших
господарюючих суб'єктів здатністю оперативно реагувати на потреби населення
і соціальні проблеми, відображати інтереси різних груп і прошарків, працювати
по замовлення держави і через механізми громадського контролю сприяти
підвищенню ефективності роботи всього публічного сектора. Недержавні
організації (наприклад, громадські об'єднання інвалідів) володіють більше
чітким поданням про проблемах і потреби цільових груп, а також про
необхідні їм послуги. Це дозволяє розробляти послуги та планувати їх надання,
максимально відповідно до потреб і очікуваннь споживачів.
Соціальне партнерство, що передбачає налагодження організованої
взаємодії людей, їхніх співтовариств, соціальних груп є невід'ємною складовою
соціального механізму демократичного урядування. Саме через механізми,
процедури, інституції соціального партнерства окремі громадяни та певні
групи громадян і доводять до влади свої інтереси, здійснюють свої
юридичні права, виконують свої зобов'язання і врегульовують суперечності.
Відтак забезпечується налагодження організованої взаємодії людей, їх
співтовариств, соціальних груп, розуміння пріоритету загальних інтересів і
цілей над меркантильними і необхідності дотримання взаємних зобов'язань
і відповідальності, що сприяє стабільності в суспільстві.
Важливими інститутами громадянського суспільства є неурядові
некомерційні організації – самокеровані, добровільні організації громадян,
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що об'єдналися з метою реалізації своїх інтересів (не пов'язаних з
одержанням прибутку, для його розподілу між членами організації у якості
їхнього особистого доходу). Їх політичний характер полягає в тому, що
вони постійно взаємодіють із державою і певною мірою впливають на
здійснення державної влади, виступаючи як групи тиску. У цьому
принципова цінність таких структур в системі політичних відносин, бо, як
правило, саме вони виявляють проблеми, що вимагають вирішення, і
намагаються самі їх вирішувати доступними засобами.
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У статті досліджено початок історії відкритих даних в Україні. Визначено,
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що питання прозорості та відкритості влади пов’язують з корупцією, тому
у статті проаналізовано індекс сприйняття корупції в світі за результатами
дослідження Transparency International «Індекс сприйняття корупції – 2021».
Наведено результати Рейтингу прозорості 100 найбільших міст України та
Рейтингу підзвітності 50 міст України за 2020 рік.
Ключові слова: моніторинг, відкритість, прозорість, корупція, органи влади.
Актуальність дослідження пов’язана з тим, що ефективне управління
органів влади неможливе без інформування громадян щодо своєї діяльності.
Забезпечення прозорості та відкритості органів публічної влади сприяє
формуванню

правової

держави,

а

також

налагодженню

взаємодії

та

покращенню співпраці влади з громадськістю, що у свою чергу підвищує рівень
довіри жителів та підтверджує антикорупційну діяльність [1].
Питанню відкритості та прозорості органів публічної влади, а також
забезпеченні доступу до публічної інформації у своїх працях досліджували
С. Влащенко, М. Воронов, М. Гравцов, О. Грибко, Е. Дмитренко, В. Дронов,
О. Євтушенко, Ф. Семенченко та інші. На сьогодні дане питання не втратило
свою актуальність.
Історія відкритих даних в Україні розпочалась із Закону «Про доступ до
публічної інформації», який було прийнято у 2011 році. Даний Закон визначає
порядок здійснення та принципи забезпечення права кожного громадянина на
доступ до інформації [2]. Зауважимо, надання даних було передбачено лише
шляхом подання запитів, що у свою чергу обмежувало прозорість і
сповільнювало доступ до інформації.
У 2014 році було створено Державне агентство з питань електронного
урядування – даний орган відповідав за відкриті дані на рівні держави, а вже у
2019 році він отримав назву «Міністерство цифрової трансформації України».
Рух у напрямку розвитку відкритих даних в Україні розпочався з низки
важливих законодавчих змін які було прийнято у 2015 році. На законодавчому
рівні було введено поняття «публічна інформація у формі відкритих даних» і
визначено принципи їх оприлюднення, зокрема на єдиному державному веб258

порталі відкритих даних, а саме:
- відкрито доступ до державного та місцевих бюджетів;
- спрощено правила для учасників державних закупівель;
- відкрито доступ до результатів і змісту тендерів;
- встановлено порядок публікації інформації про використання публічних
коштів, тощо.
Варто відмітити, що питання прозорості та відкритості влади пов’язують
з корупцією, адже за умови підвищення даних показників рівень корупції
зменшується. Публічна влада будучи відкритою та прозорою зменшує ризики
можливих зловживань і порушень, що наявні в діяльності органів публічної
влади, оскільки відсутність звітування може стати підґрунтям для корупційних
проявів [3].
Розглянемо результати дослідження «Індекс сприйняття корупції – 2021»
яке проводила організація Transparency International. Індекс сприйняття
корупції (СРІ) базується на даних з кількох різних джерел. Впродовж 2012-2021
років показник сприйняття корупції нашої держави підвищився на 6 балів.
Хочемо додати, що це недостатньо хороший результат для країни якої боротьба
з корупцією є однією з пріоритетних цілей. Нижче наведено динаміку
зростання показників сприйняття корупції в Україні (рис.1).
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Рисунок 1 – Показники індексу сприйняття корупції за 2012-2021рр в
Україні [4]
Згідно діаграми ми спостерігаємо що індекс сприйняття корупції за 20202021 роки помітно зменшився. Зате позитивно на даних відзначився запуск
НАЗК електронного реєстру звітності політичних партій Politdata. Реєстр почав
працювати навесні 2021 року, проте електронне звітування для партій поки що
повністю не працює через прийняття закону весною 2020 року у зв’язку з
пандемію COVID-19. У листопаді 2021 року Президент нашої держави
застосував вето і повернув на доопрацювання Верховній Раді прийнятий
Законопроєкт № 5253-1 «Про внесення змін до Закону України «Про політичні
партії в Україні» [4,5].
Для покращення показників були проведені антикорупційні заходи, а саме:
відновлено усі повноваження Національного агентства з питань запобігання
корупції (НАЗК), оновлено закони щодо роботи Агентства з розшуку та
менеджменту активів (АРМА) та Національного антикорупційного бюро
Україні (НАБУ), винесені десятки вироків Вищого антикорупційного суду, а
також запрацював інструмент цивільної конфіскації [4].
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Загальний показник корупції України складається з оцінок усіх міст, тому
розглянемо рейтинг прозорості та підзвітності 100 найбільших міст нашої
держави. Transparency International Україна (ТІ Україна) започаткувала
програму «Transparent Cities/Прозорі міста» її мета - подолання корупції на
місцевому рівні та запровадження найкращих практик прозорості та
підзвітності. Експерти аналізують відкритість міських рад за показниками у 14
сферах.

За результатами

дослідження

вони

надають рекомендації

та

консультують міськради щодо впровадження найкращих практик прозорості та
підзвітності місцевої влади.
31 березня 2021 року громадська організація ТІ Україна презентувала
результати двох рейтингів – Рейтингу прозорості 100 найбільших міст України
та Рейтингу підзвітності 50 міст України за 2020 рік. Лідерами обох рейтингів
стало м. Маріуполь. У прозорості м. Маріуполь отримало 86,6 бала, а
найближчий до нього Львів – 85,2 бала. У підзвітності міста отримали 32 бали
та 22 бали.
У топ-5 Рейтингу прозорості міст також увійшли Дрогобич (78,1 бала),
Вінниця (76,7 бала) і Тернопіль (75,2 бала). До першої десятки вперше
потрапив м. Володимир-Волинський, який протягом року найактивніше
втілював рекомендації щодо прозорості й отримав найбільший приріст – 22
бали. При формуванні Рейтингу підзвітності 50 міст враховувалися відгуки
представників громадських організацій та жителів, які вони залишили на
онлайн-платформі Transparent Cities [6].
Також вищевказана організація провела аналіз даних по різних важливих
сферах. До них відносяться: закупівлі, житлова політика, інформація про
роботу органів місцевого самоврядування, освіта, фінансова допомога тощо. На
рисунку 2 показано виконання сфер рейтингів прозорості та підзвітності міст
України [6].
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Рисунок 2 – Сфери рейтингів прозорості та підзвітності за 2021 р. [6]
На рисунку помітно, що найбільш прозорою сферою є освіта (74,1%),
найменш прозорою – житлова політика (33,5%), найбільш підзвітною є сфера
кадрових питань (39,0%), найменш підзвітною сферою – закупівлі (1,5%).
«Публікація даних на сайті міськради чи ухвалення нормативно-правових
актів не означає автоматичну прозорість місцевої влади. Результати Рейтингів
демонструють суттєвий розрив між практичною та формальною відкритістю.
Через ці дослідження ми побачили, що жителі міст чекають від влади зовсім
іншого, ніж отримують – запит не відповідає пропозиції. Усунення саме цієї
розбіжності має стати новим орієнтиром для муніципалітетів в найближчі
роки», – стверджує Андрій Боровик, виконавчий директор ТІ Україна [6].
Також ТІ Україна сформувала ряд рекомендацій для покращення рівня
прозорості та підзвітності міських рад:
- Впроваджувати електронні інструменти для забезпечення участі громади
в управлінських процесах, тобто проводити громадські слухання за допомогою
відеозв’язку, надавати можливість дистанційної постановки питань напередодні
засідань органів місцевого самоврядування, використовувати систему онлайнреєстрації дітей до закладів шкільної та дошкільної освіти;
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- Використовувати наявні ресурси, які можуть спростити впровадження
цифрових рішень, наприклад, EDEM, Дизайн-система державних сайтів
України,

Портал

відкритих

даних,

DOZORRO,

Інформаційна

система

управління освітою України;
- Втілити рекомендації, які містяться в індикаторах методологій прозорості
й підзвітності (анонсувати публічні заходи й засідання ОМС; забезпечити
онлайн-трансляції засідань ОМС; ухвалити етичний кодекс депутатів міської
ради, службовців місцевого самоврядування й працівників комунальних
підприємств; проводити публічні обговорення з питань бюджету, тарифів на
послуги комунальних підприємств й інших регуляторних актів, тощо.
У травні 2021 року презентували Центр компетенцій «Дія. Відкриті дані» –
це онлайн портал для роботи та навчання з відкритими даними. Він стане
основним джерелом інформації та комунікації у сфері відкритих даних та
сприятиме покращенню позиції України в міжнародних антикорупційних
рейтингах. Варто відзначити, уже сьогодні Україна – одна з лідерів за темпами
розвитку сфери відкритих даних у Європі. У 2020 році Україна вперше взяла
участь в європейському рейтингу відкритих даних Open Data Maturity Report,
посіла 17 місце і також увійшла до переліку країн, що швидко розвиваються [7].
На сьогодні в умовах воєнного стану в Україні запровадженим у зв’язку із
військовою агресією російської федерації проти України, запити на публічну
інформацію у деяких органах публічної влади тимчасово не приймаються та не
реєструються. Надання інформації на запити, що були зареєстровані до
24.02.2022 відстрочено відповідно до частини 6 статті 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації». Маємо надію, що опрацювання запитів буде
обов’язково відновлено якнайшвидше після перемоги України.
Отже, в результаті проведеного моніторингу встановлено, що в сфері
прозорості та відкритості існують певні проблеми, які не сприяють реалізації
успішної управлінської діяльності на місцевому рівні. Завдяки зростанню
прозорості міста, влада отримує довіру та прихильність громадян, жителі міст
мають доступ до інформації та можуть брати участь у прийнятті рішень, а
бізнес матиме прозорі правила та конкурентні умови.
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УДК 338:432
Марина Шокун
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
У публікації узагальнено теоретичні положення щодо суті поняття «сталий
розвиток», у тому числі з огляду на відмінності в сприйнятті соціальноекономічних процесів у різних країнах, варіантність перекладу терміну.
Представлено тлумачення концептуальних складових «сталий розвиток».
Виокремлено характеристики підходів та теорій до розуміння змісту
дефініції. Досліджено еволюційний шлях розвитку концепції сталого розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток; екологічна; соціальна; економічна складові
сталого розвитку; концепція сталого розвитку; економічний розвиток;
соціальне благополуччя; екологічна безпека; стійкість.
Загострення соціально-економічних і політичних питань, поряд з
критичною екологічною ситуацією в світі, вимагають зміни вектора розвитку
сучасного суспільства. Одним з основних протиріч є зіткнення між
економічним зростанням і обмеженням природокористуванням. Вирішенням
даного завдання є негайний перехід до збалансованого сталого розвитку, що
поєднує рівномірний розвиток економічного, екологічного та соціального
аспектів розвитку суспільства.
Дослідженню процесів сталого розвитку присвячені наукові праці таких
іноземних та вітчизняних вчених: Ф. Джовані [1], А. Оніші [2], Р. Блінк [3],
Г. Кларк [4], В. Джегатезен [5], Е. Гонч [6], Б. Хьюс [7], М. Котабі [8],
К. Снеддон [9], А. Єфремов [10], Л. Корнійчук [11], Л. Шостак [12],
А Філіпенко [13]. В умовах формування нового способу виробництва та
глобальної інтеграції намагання обмежити глобальну за своєю природою
концепцію сталого розвитку вузькими рамками регіону, підприємства, галузі та
навіть окремо взятої національної економіки видається невипрадавним. Ідеї,
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принципи, стратегії та механізми реалізації концепції сталого економічного
розвитку достатньо глибоко та послідовно вивчені та узагальнені у науковій
літературі. Разом з тим, методологічні прорахунки не дозволили й досі на
основі концепції сталого розвитку сформулювати більш-менш чітку модель, в
основі якої має бути розуміння глобальної природи подальшого сталого
конкурентоспроможного економічного розвитку.
Сучасний етап розвитку людства характеризується стрімкими змінами в
усіх сферах життя і діяльності людини. Ці зміни пов'язані між собою і
динамічно розвиваються, посилюючи один одного, а їх наслідки часто
непередбачувані. Багато з них є реальними загрозами для подальшого розвитку
суспільства. Сталий розвиток – це один з найактуальніших напрямків розвитку
сучасного світу.
Концепція сталого розвитку в даний час визнана всіма країнами, що
входять до складу ООН, в якості одного з пріоритетів людства, перехід до якого
має відбуватися на національному та глобальному рівнях [2]. Термін «сталий
розвиток» все частіше вживається бізнес-спільнотою, використовується в
корпоративних виданнях, фігурує в офіційних політичних і економічних
документах різного рівня. Останні десятиріччя найвпливовіші міжнародні
організації пріоритетним вважають питання досягнення сталого розвитку
Розуміння сталого розвитку з позицій різних галузей наук, концептуальне
та теоретичне обґрунтування тлумачення поняття сталого розвитку є
важливими

питаннями

для

зарубіжної

науки. Для вітчизняної

науки

невирішеними є питання узгодження концептуальних підходів із сучасними
концепціями і теоріями, які лягли в основу Цілей сталого розвитку ООН.
Важливим це є і тому, що суб’єкти державного управління сталий розвиток
розуміють з позицій низького інституціонального потенціалу України [1].
Основним завданням статті є висвітлення динаміки становлення концепції
сталого розвитку і формування підґрунтя для сучасних теорій сталого розвитку,
які покладено в основу досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 р.,
прийнятих в ООН, і з приводу яких на регіональних форумах ООН [3] у 2018 р.
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звітували держави світу та ділилися досвідом з метою його глобалізації.
Вважається, що концепція сталого розвитку виникла у XVIII ст. у контексті
галузевої економіки і стосувалася питань управління відновлюваним ресурсом.
Наприкінці XVIII – на початку XIХ ст. зроблено перший економічний огляд,
сформульований для вивчення та розуміння того, як дефіцит природного
ресурсу, сільськогосподарських земель може обмежити економічне зростання, а
також підвищити рівень життя населення [3].
Проблематика

забезпечення

сталого

розвитку

вже

багато

років

знаходиться в центрі пильної уваги науковців і практиків, проте внаслідок її
складності, багатоаспектності, важливості та ступеня впливу на розвиток
суспільства багато її питань залишаються відкритими та потребують
подальших досліджень. На цей час навіть не сформовано єдиного ставлення до
феномена сталого розвитку, дотепер відсутній єдиний підхід до тлумачення
поняття «сталий розвиток» як економічної категорії, різняться погляди
науковців на типи сталості розвитку, на шляхи та механізми його забезпечення
тощо.
Розвиток економічної науки в рамках пошуку рішень проблем суспільного
розвитку, джерел їх виникнення, наслідків їх існування, взаємодоповнюваності
та взаємозалежності сприяло розгляду питань сталого розвитку в рамках
філософії,

екології,

світової,

національної

та

регіональної

економік,

політекономії, економіко-математичного моделювання, права, соціології,
біології та інших дисциплін, що призвело до появи нових напрямків науки
(екологічної

економіки,

«зеленої»

економіки,

глобалістики,

соціальної

філософії та ін.) [2]
Науковці

активно

говорять

про

те,

що

сталий

розвиток

має

міждисциплінарну основу [3]. Вважається, що є декілька концепцій, які лягли в
основу теоретичної моделі сталого розвитку. Зокрема, це концепція етичного
парадоксу в межах «сталого розвитку». З одного боку, «сталість» розглядається
як характеристика процесу або стану, який може підтримуватися невизначений
термін, а з іншого – це практична робота, яка вимагає глибокого втручання в
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природу і ресурси. Концепція сталого розвитку спрямована на пом’якшення
парадоксу між ними. Вона сформульована як дискурс етики, у якому вказується
поведінка стосовно добра і зла [5].
Концепції, у формі стратегій, інструментів, ідей та моделей, є зброєю, яку
ми

можемо

використати для досягнення стійкості. Ріо-де-Жанейрська

декларація про навколишнє середовище та розвиток визначає концепцію
сталого розвитку, перерахувавши 18 принципів стійкості [4]:
1. Люди мають право на здорове та продуктивне життя в гармонії з
природою.
2. Розвиток сьогодні не повинен підривати розвиток та екологічні потреби
сучасних та майбутніх поколінь.
3. Нації мають суверенне право використовувати свої власні ресурси, але
не завдаючи екологічної шкоди за межами їхніх кордонів.
4. Народи повинні розробляти міжнародні закони, що передбачають
компенсацію шкоди за діяльність, що відбувається під їх контролем і
поширюється на територію, що знаходиться за їх межами.
5. Держави повинні використовувати запобіжний підхід для захисту
навколишнього середовища.
6. Для досягнення сталого розвитку охорона навколишнього середовища є
невід'ємною частиною процесу розробки та не може розглядатися окремо від
неї.
7. Ліквідація бідності та зменшення диспропорцій у рівнях життя в різних
частинах світу є необхідними для досягнення сталого розвитку та задоволення
потреб більшості людей.
8. Нації повинні співпрацювати для збереження, захисту та відновлення
здоров'я

та

цілісності

екосистем

Землі.

Розвинені

країни

визнають

відповідальність за сталий розвиток.
9. Нації повинні скоротити та ліквідувати нестабільні моделі виробництва і
споживання, та сприяти належній демографічній політиці.
10. Екологічні питання найкраще обробляються за участі всіх зацікавлених
громадян. Національні органи повинні сприяти та заохочувати громадськість та
участь в них шляхом широкої доступності екологічної інформації.
268

11. Нації вводять чинні екологічні закони та розробляють національне
законодавство щодо відповідальності за наслідки забруднення навколишнього
середовища та інші екологічні збитки.
12. Держави повинні співпрацювати для сприяння створенню відкритої
міжнародної економічної системи, яка призведе до економічного зростання та
сталого

розвитку

в

усіх

країнах.

Екологічна

політика

не

повинна

використовуватися як невиправданий засіб обмеження міжнародної торгівлі.
13. Забруднювач повинен нести витрати за забруднення.
14. Держави повинні попереджати один одного про стихійні лиха чи
заходи, які можуть мати шкідливий транскордонний вплив.
15. Сталий розвиток потребує кращого наукового розуміння проблем.
Країни повинні ділитися знаннями та інноваційними технологіями для
досягнення мети стійкості.
16. Повна участь жінок має важливе значення для досягнення сталого
розвитку. Креативність, ідеали і завзяття молоді та знання корінних народів є
також необхідними. Нації повинні визнати та підтримувати ідентичність,
культуру та інтереси корінних народів.
17. Війна є по суті руйнівною для сталого розвитку. Нації повинні
поважати міжнародні закони, що захищають навколишнє середовище під час
збройного конфлікту, і співпрацювати у їх подальшому створенні.
18.

Мир,

взаємозалежними

розвиток
та

та

охорона

неподільними.

навколишнього

Взаємовідносини

середовища
між

є

населенням,

навколишнім середовищем та розвитком є складними.
Окрім ключових факторів, успішні результати сталого розвитку відіграють
однаково важливу роль у створенні ефективних кадрових можливостей,
зміцненні інституцій, включаючи сильну політичну волю та ефективний
механізм реалізації та моніторингу [1].
Ідеться про те, що потрібно негайно сформулювати спільне бачення
основних цінностей, щоб забезпечити етичну основу для розвитку світової
спільності. Саме тому мають бути визначені основні взаємозалежні принципи
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сталого способу життя, такі як загальний стандарт, за допомогою якого
поведінка всіх осіб, організацій, підприємств, урядів і транснаціональних
інститутів повинна керуватися та оцінюватися.
Дослідження науковців 90-х рр. ХХ ст. стосуються низки проблем, таких
як:

усвідомлення

залежності

сталого

розвитку

від

соціокультурних

особливостей держав та їх регіонів; справедливе розподілення влади, яке
сприяє поліпшенню якості навколишнього середовища; громадянські свободи
як аспекти сталого розвитку; сталий розвиток людського потенціалу, який
охоплює такі цінності, як справедливість і свобода; уникнення політизації
поняття «сталий розвиток»; соціокультурні аспекти сталого розвитку.
Напочатку ХХІ ст. науковці розробляють нові теорії та концепції сталого
розвитку.
Поняття сталого розвитку охоплює всі сфери життєдіяльності людини та
всі рівні управління держави. Сталість науковці та політики тлумачать як
принцип життя. Вона ґрунтується на економічній, екологічній, соціальній і
гуманітарній політиках. Сталий розвиток існує за умов однакового розуміння
основних цінностей, наявності загальних стандартів поведінки всіх осіб,
організацій, підприємств, урядів і транснаціональних інститутів.
Соціальний вимір має вирішальне значення для сталого розвитку.
Населення держав несе відповідальність за сталий розвиток суспільства.
Питання сталого розвитку стосуються всіх: науковців, управлінців, урядів,
підприємств,

організацій,

транснаціональних

інститутів,

громадянського

суспільства.
У теорії сталого розвитку виділяються різні підходи до оцінки стійкості
соціально-економічних

систем,

серед

яких

як

використовувані

для

міжнародного співставлення країн, так і авторські методики. У ряді країн, таких
як США, Великобританія, Данія, Португалія та інших, для оцінки стійкості
розроблено системи показників-індикаторів. Також окремою групою підходів
можна

вважати

ті,

що

ґрунтуються

на

моделюванні

забезпеченості

соціальноекономічної системи природними ресурсами та побудові глобальних
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моделей розвитку, що враховують вплив комплексу факторів. Тенденцією
останнього часу стало зосередження уваги науковців і практиків на оцінці
сталості розвитку на регіональному та локальному рівнях (в тому числі
окремих міст). В табл. 4 наведено підходи до оцінки стійкості соціальноекономічних систем.
Сфери

застосування

концепції

сталого

розвитку

розширюються

починаючи з ХVIII ст. і дотепер: економіка, екологія (ХVIII ст.); екологія,
економіка, життєдіяльність (кінець ХVIII ст. – початок ХIХ ст.); управління,
екологія, економіка, життєдіяльність (70-ті рр. ХХ ст.); управління, охорона
навколишнього середовища, економічне зростання, соціальна справедливість
(80-ті

рр.

ХХ

ст.);

соціокультурні

особливості,

людський

потенціал,

справедливість, свобода (90-ті рр. ХХ ст.); економічний розвиток, екологічна
політика,

доступні

ресурси,

суспільство,

споживання,

виробництво,

водопостачання, санітарія, енергетика, стале суспільство, охорона здоров’я,
освіта, культура, політика, управління, економіка, навколишнє середовище
(початок ХХІ ст.).
На нашу думку, оцінку сталого розвитку доцільно здійснювати шляхом
урахування трьох основних компонент: економічної, соціальної та екологічної,
при цьому часткові показники компонент мають визначатися за допомогою
методу контент-аналізу шляхом узагальнення думок провідних у відповідних
сферах науковців, а інтегральна оцінка здійснюватися за допомогою синтезу
компонент методом ентропії. Таким чином, на цей час вже майже усталеною є
думка про те, що акцент на постійному економічному зростанні є дещо
протилежним до забезпечення якісного життя наступних поколінь, і сталий
розвиток суспільства можливий лише через збалансоване врахування всіх сфер
його життєдіяльності.
Концепції

сталого

розвитку

невпинно

проходять

етапи

свого

удосконалення, свідченням чого є постійний інтерес зі сторони представників
різних груп суспільства (науковців, політиків, громадських організацій) та
врахування все більшої кількості проблем, з котрими необхідно боротися вже
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сьогодні, оскільки вони несуть загрозу майбутньому. Хоча історично концепція
розглядалася з екологічного боку, сьогодні невід'ємним є врахування
економічного та екологічного чинників, що вимагає у процесі дослідження
застосування міждисциплінарних підходів. Проте важливо усвідомити, що
швидкий перехід до сталого розвитку утруднений, оскільки розвиток завжди
пов'язаний із темпами зростання. Головною проблемою є усвідомлення тієї
межі, який саме ріст не несе загрози навколишньому середовищу та забезпечує
сталість розвитку. Тому розробка конкретних заходів і механізму забезпечення
сталого розвитку з врахуванням інтересів зацікавлених сторін становить
завдання для подальших наукових досліджень.
Є очевидним вплив екологічних умов на розвиток усіх без винятку
компонентів соціуму. Проблема сталого розвитку сьогодні є важливою
складовою зовнішньої та внутрішньої політики багатьох держав. Увага, яка
приділяється проблемі сталого розвитку у науковому середовищі свідчить про
її і політичну, і наукову актуальність. Важливою особливістю проблеми сталого
розвитку є те, що її напруженість з часом не тільки не спадає, а зростає. І це при
тому, що цій проблемі приділяється велика увага у всьому світі урядами країн,
вченими, громадськими організаціями та пересічними людьми.
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УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
КЕРІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВЛАДИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
У статті проаналізовано сутність чинників управлінської діяльності
керівників органів влади. Охарактеризовані психологічні аспекти управлінських
рішень керівників у процесі професійно-управлінської діяльності. Визначено
міру сприятливості організаційно-психологічної підготовки для забезпечення
ефективності

професійно-управлінської

діяльності

та

прийняття

управлінських рішень керівниками в екстремальних ситуаціях.
Ключові слова: управлінські рішення, психологічні чинники, психологічна
готовність, екстремальна ситуація.
Діяльність керівників органів влади на сучасному етапі часто пов’язана з
умовами екстремальної діяльності: діяльність із загрозою для життя, особиста
відповідальність за прийняття управлінських рішень, дефіцит/корегування
оперативного часу на виконання оперативно-службових завдань, обробка
великого обсягу інформаційних потоків, постійний стан очікування виникнення
ситуативних змін в державі та тиск на психологічну готовність до діяльності в
екстремальних умовах тощо.
Дуже часто поняття «прийняття управлінських рішень» використовується
не тільки для визначення управлінської діяльності, але й для опису системи
управління загалом. М. Мескон відзначає, що суть управління полягає у
«впливі на організацію і зміну її структури з метою прийняття оптимальних
рішень» [1].
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Актуальність проблеми також підтверджується великим інтересом учених
до зазначеної галузі. Проблеми управління, управлінської діяльності в
методологічному

аспекті

досить

глибоко

вивчалися

вітчизняними

і

зарубіжними вченими. Окремими дослідниками проаналізовано психологічні
механізми прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, вивчено вплив різних
чинників на ефективність прийнятих рішень. Однак комплексного дослідження
щодо сутності психологічних чинників професійно-управлінської діяльності
керівників органів влади в екстремальних умовах діяльності не проводились
[2].
Аналіз науково-методичної літератури переконливо свідчить, що прoблeмa
управлінської діяльності та, зокрема, прийняття управлінських рішень в
eкстрeмaльниx умoвax є актуальною для сучасного суспільства з позиції
визнaчeння

чинників,

які

є пiдстaвoю для

забезпечення

професійно-

управлінської діяльності керівників в eкстрeмaльниx ситуаціях. Результати
теоретичного аналізу досліджень С. Будника, Г. Броневицького, М. Дьяченка,
С. Заболотного, Ю. Зуєва, О. Караяні, Л. Карамушки, П. Корчемного, А.
Маклакова, С. Мула, Є. Потапчука, І. Рудської, О. Сціборовського, О. Сафіна,
А. Столяренка, О. Тімченка вказують на те, що невід’ємною складовою системи
психологічно

обґрунтованих

заходів,

є

заходи

з

підвищення

рівня

психологічної готовності службовця до дій в екстремальних, оперативнослужбових умовах. Основним видом професійної діяльності керівного складу
будь-якого органу є управлінська діяльність, а ефективність управління є одним
із базових критеріїв їхньої професійної компетентності. Разом із тим,
надійність, гнучкість, ефективність управління є найважливішим чинником
функціонування влади. При цьому важливо врахувати, що підвищена
складність оперативно-службових завдань, умови підвищеного ризику для
персоналу на перший план висувають, серед інших, проблему прийняття
ефективних управлінських рішень. Згідно з даними соціально-психологічних
досліджень, близько 30 % рішень, прийнятих

в стандартних і до 87 % у

нестандартних ситуаціях, є недостатньо ефективними. В умовах же реального
виконання оперативно-службових/бойових завдань частка нестандартних
ситуацій складає 80–85 % від загальної кількості [2].
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Метою статті є визначення чинників професійно-управлінської діяльності
в контексті прийняття рішень керівниками органів влади в екстремальних
умовах.
Визначаючи зміст поняття «чинник», необхідно зазначити, що це
відповідна умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, що визначає його
зміст або одну із основних рис. На основі результатів проведеного дослідження
можна стверджувати, що вплив на професійно-управлінську діяльність
керівників здійснюють такі основні чинники, як:
- особистісні якості,
- самовизначення,
- розвиток,
- організаційна культура,
- психологічна готовність до професійно-управлінської діяльності,
- досвід,
- професійне середовище,
- відповідність статусу керівника займаній посаді тощо [3].
Серед чинників, які впливають на успішність прийняття рішень в
екстремальних ситуаціях професійної діяльності керівників, можна виділити
об’єктивні та суб’єктивні. До перших можна віднести чинники, які не залежать
від особистості керівника: особливості проведення оперативно-службових
заходів, ступінь їхнього забезпечення, соціально-психологічні особливості
персоналу (керівного складу, підлеглих), віддаленість підрозділів та фізикогеографічні умови, нормативно-правове регулювання професійної діяльності.
Особливу увагу привертають екстремальні умови діяльності, характерними
ознаками яких є дотримання законів/право застосовувати силу та зброю щодо
правопорушників,

які

порушують

законодавство

України.

Відповідна

складність у прийнятті рішення на застосування зброї вимагає від керівного
складу

психологічної

готовності,

варіативної

оцінки

обстановки

відповідальності за наслідки прийняття рішення/дій персоналу [4].
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та

До суб’єктивних чинників належать психологічні особливості керівників:
психічна напруга, емоційна стійкість, рівень професійних знань та навичок
щодо прийняття рішень в складних ситуаціях, сформованість необхідних для
цього

рис

та

якостей

керівника,

мотивація,

швидкість

мислення,

компетентність, самооцінка, моральні, вольові та інші якості особистості. Між
зазначеними

чинниками

існує

взаємозв’язок

та

взаємообумовленість.

Об’єктивні чинники часто позначаються на зміні психічних властивостей,
якостей керівника. Відповідно, від суб’єктивних чинників залежить вміння
керівного складу враховувати, передбачати та змінювати об’єктивні умови
функціонування організації та впливати на них і управляти власною
поведінкою, можливостями командної роботи персоналу (під час організації
управління, реалізації рішень) в умовах професійної діяльності.
Екстремальні ситуації у професійній діяльності керівників органів влади
мають нестандартний характер. Нестандартна ситуація – це певна система
чинників середовища, які перевантажують сенсорну, пізнавальну, емоційновольову, виконавчу сферу керівника, а також впливають на процеси прийняття
ним рішень. У нашому дослідженні встановлено, що екстремальні ситуації
можуть викликати у керівного складу два типи реакцій: неспецифічні реакції
(які є відносно незалежними від виду труднощів і які є в будь-якій стресовій
ситуації) і специфічні реакції (зумовлені певним видом труднощів, перешкод чи
загроз) [5].
Домагаючись об’єктивної оцінки психологічної реальності, слід пам’ятати,
що людиною приймаються рішення часто не з урахуванням зважених
ймовірностей можливих подій і визначення співвідношення ризику і
корисності, а під впливом пережитих психічних станів. З іншого боку, успішно
вироблений індивідуальний стиль поведінки, що забезпечує продуктивність
навчальної та службової діяльності, відображається в особливостях формування
та актуалізації психічних станів.
Таким

чином,

психологічна

готовність

керівників

до

прийняття

ефективних рішень в екстремальних та нестандартних ситуаціях потребує
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постійної цілеспрямованої підготовки щодо вирішення управлінських завдань
на основі розвитку рефлексивно-особистісного потенціалу, а також підвищення
їхньої емоційно-вольової стійкості. При цьому психологічна підготовка
повинна поєднувати організаційно-психологічний (функціональні аспекти
розвитку властивостей особистості) потенціал керівника, стійку мотивацію
щодо професійної діяльності, динаміку постійного розвитку керівного складу
до професійно-управлінської діяльності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ
ДО УЧАСТІ В РОБОТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
На сучасному етапі розвитку України до найактуальніших завдань належать
питання залучення громадськості до процесу прийняття рішень і, як
результат цього, ефективності та прозорості діяльності органів публічної
влади. Зроблено висновок, що залучення громадськості до державного
управління та місцевого самоврядування, до процесу прийняття рішень у
цілому є запорукою успіху реалізації встановленої мети – побудови міцної
демократії в країні.
Ключові слова: державне управління, місцеве самоврядування, громадськість,
залучення громадськості, прозорість влади.
Залучення громадськості до процесів розробки та прийняття рішень, що
стосуються життя територіальної громади, є одним з фундаментальних
принципів демократії та розвитку громадянського суспільства. Загальною
метою залучення громадськості є налагодження довірливих відносин між
територіальною

громадою

та

місцевими

органами

влади,

що

сприяє

збільшенню взаємної відповідальності, підвищенню прозорості процесу
ухвалення владних рішень та розвитку місцевого самоврядування. Досвід
розвинених демократичних країн показує, що посилення ролі самих громадян у
задоволенні потреб громади та поліпшення життєвого рівня місцевого
населення є важливим елементом розвитку місцевого самоврядування. Отже, в
сучасній Україні існують нагальні потреби для підвищення рівня громадської
участі в процесі вироблення та реалізації політики для подолання інертності
українського суспільства. Необхідно створювати та підтримувати різні
механізми активізації участі громадськості для того, щоб мобілізувати
внутрішні та зовнішні ресурси громади для задоволення соціальних та
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економічних потреб кожного члена громади
В Україні наукові підходи щодо методів та форм взаємодії, шляхів її
ефективного здійснення розвива- ють учені та фахівці: А. М. Колодій,
В. М. Князєв, О. В. Литвиненко, В. І. Мельниченко, Н. Р. Нижник,
Г. Г. Почепцов, В. М. Паламарчук, В. Ф. Погорілко, М. О. Пухтинський,
В. П. Рубцов, Г. П. Ситник, О. І. Сушинський, В. П. Удовиченко,
А. Ф. Ткачук, В. В. Цвєтков, С. О. Янішевський та ін.
Метою роботи є дослідження зарубіжного досвіду участі громадян у
організаційній та фінансовій діяльності органів місцевого самоврядування.
В зарубіжних країнах велике увага приділяється зміцненню суспільної
довіри до влади, сприяння оптимізації співробітництва муніципалітету з
населенням.
Досвід Канади. Місто Торонто. Розділ 192 Муніципального кодексу міста
Торонто присвячено державної службі. В червні 2014 р. міська рада Торонто
прийняла Положення про державну службу Торонто. У Положенні про TPS
визначено

цінності

державної

служби,

такі

як:

служити

суспільству

(відповідальність державного службовця за благополуччя міста, виконання
своїх обов'язків з урахуванням потреб місцевих спільнот, спілкування
шанобливо, відкрито, ефективно і конструктивно, поважати громадську думку,
демонструвати поведінку, що викликає довіру суспільства); діяти чесно
(виконання своїх обов'язків чесно, об'єктивно) [2].
Також позитивним прикладом може служити досвід міста Берн Швейцарії.
Муніципальною радою міста Берн розроблено робочий посібник для
працівників міської адміністрації «Говорити і Співпрацювати» ("Mitreden &
Mitgestalten"). Відповідно до офіціального сайту адміністрації міста Берн
робочий посібник призначено для сприяння оптимізації співпраці працівників
муніципалітету з населенням та організаціями, що відповідає однієї з цілей
муніципальної

ради. Зокрема, в робочому посібнику зазначається, що

залучення в міські проєкти зацікавлених осіб є важливим фактором сталого
розвитку міста. Для міської влади важливо, щоб жителі Берна мали право
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голоси. Є широкий спектр інструментів та засобів участі мешканців
(молодіжний

парламент,

місцеві

де

www.bern.ch/mitreden,

організації).

представлені

Створено

різні

інтернет-сайт

інструменти

взаємодії

муніципальний влади і населення [3].
Примітний

досвід

у

галузі

кадрової

політики

співробітників

муніципалітету Есберг в Данії. В зокрема, в кадровий політиці працівників
муніципалітету Есберг сформульована така цінність: «Наша спільна культура
має

характеризуватися

співробітництвом,

довірою

та

спільною

відповідальністю. Ми орієнтуємося на створення сприятливого для робітника
середовища і постійного розвитку компетенцій керівників та співробітників,
щоб разом ми могли домогтися хороших результатів як для громадян, компаній і
інших учасників, так і на робочому місці» [4].
Найбільшого поширення у світі набула практика партисипаторного
бюджетування, яка зародилася у 1989 році у місті Порту-Алегрі (Бразилія) як
форма безпосередньої демократії, яка передбачає участь громадян у рішеннях
про вибір пріоритетів витрачання бюджетних коштів.
В даний час Бразилія залишається країною з самої великий практикою
партисипаторного бюджетування (далі - ПБ), оскільки використовує різні
практики ПБ, якими охоплено більшість регіонів країни. Як відзначається в
літератури, процес ПБ в Порту- Алегрі як і раніше залишається канонічним з
точки зору методології залучення і ефективності процедур громадської участі.
В відповідності з внутрішнім статутом (Regimento Interno) місто розділено на
17 районів і шість тематичних форумів. Внутрішній статут замінює собою
договір

або

угоду

між

населенням

та

містом

і

повністю

регулює

партисипативний процес. ПБ не регулюється ні одним з федеральних або
міських законів. Статут переглядається та оновлюється практично щороку [5].
За 24 року реалізації практики в Порту-Алегрі (на 2014 рік) близько 7 000
пропозицій жителів були успішно реалізовані, в то час як близько 70–80 тис.
вимог не були виконані багато в чому по причини неістотності пропонованих
громадянами ідей. Бюджетні кошти розподіляються між районами на основі: (а)
проранжованого списку пріоритетів громадян по принципом "один людина 280

один голос», (б) числа жителів і (в) якості інфраструктури або доступних
служб. Тільки через два десятиліття ПБ почало своє розповсюдження в
Північної Америці. Перший процес ПБ в США був запущений в 2009 році і з
тих пір отримав розповсюдження в багатьох містах. Першим містом, що
впровадило в свій бюджетний процес ПБ, став Чикаго, де на проект було
виділено 1,3 млн дол. Протягом наступних років відбувався бурхливий зріст ПБ
по всієї країні.
Одним із лідерів з ПБ став Нью-Йорк. Так, у період з вересня 2013 року по
квітень 2014-го понад 17 000 осіб з 10 міських округів прийняли участь у
розподілі 14 млн дол., які були спрямовані на фінансування понад 50
соціальних проєктів [6].
У 2015 році через ПБ у Бостоні, Чикаго та Нью-Йорку було виділено вже
40 млн дол., тільки в Нью-Йорку було заплановано на проєкти близько 32 млн
дол. [6].
За весь період було залучено понад 150 000 осіб та прийнято рішень про
розподіл близько 145 млн дол. З невеликого експерименту за останні кілька
років ПБ в США виросло в найкращу практику, підтримувану на самому
вищому рівні.
В Європі поширення ПБ почалося з семи великих міст, але вже до 2005
року більш ніж у 50 європейських містах поширилася практика ПБ. Серед них
як великі міста, наприклад Севілья, райони столичних міст Лондона, Парижа,
Риму та Берліна, так і невеликі муніципалітети.
В Португалії проекти ПБ (у дослівному перекладі з португальського це
звучить як «бюджет участі») почали реалізуватися з 2008 року. Одним з
найактивніших учасників є Лісабон, який був першою європейський столицею,
що реалізує ПБ. Усе проекти і повна інформація розміщені на офіційному сайті
муніципалітета Лісабона по адресою: http://www.lisboaparticipa.pt.
Проекти партисипаторного бюджетування були спочатку засновані на ст.
2 Конституції Португальської Республіки від 2 квітня 1976 року, що закріплює
принцип демократії участі.
В

липні

2008

року

були

нормативно
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закріплені

принципи

ПБ

муніципалітету Лісабона, які визначили основні цілі цього процесу, а також
напрямки його розвитку.
Основними цілями є:
- діалог громадянського суспільства та муніципалітету в спрбах кращого
рішення проблем з обліком доступних ресурсів;
- підвищення прозорості діяльності міських влади, рівня підзвітності
обраних органів влади, сприяє підвищення якості демократії [7].
З моменту його реалізації ПБ Лісабона має визнання на міжнародному
рівні: у 2009 році ООН-Хабітат (Програма Організації Об'єднаних Націй за
населеними пунктами) визнав його новаторський характер у своїй публікації
«72 питання та відповіді про партисипаторне бюджетування», а Eurocities —
європейська організація з великих міст обрала Бюджет Участь Лісабона як одну
з трьох найкращих ініціатив.
Особливого уваги заслуговує досвід тих країн, де на державному рівні
прийнято закони, регулюючі ПБ. У зарубіжній літературі наголошується, що
сьогодні у світі є лише три місця (дві країни — Перу та Домініканська
Республіка - і провінція Південне Ківу у Конго), де ПБ стали обов'язковими
згідно із законом. Обов'язкове нормативне регулювання процесів ПБ
сприймається неоднозначно. З одного боку, місцеві і регіональні органи влади
розглядають таке зобов'язання як насильство. З іншого боку, місцеве населення
оцінює таке законодавство позитивно, бачачи у ньому гарантію реалізації своїх
прав та можливості участі в ефективному розподіл бюджетів.
Закріплення вимог до ПБ в законодавстві Перу передувала реформа по
децентралізації, прийнята Конгресом у 2002 році, яка передбачала також вплив
громадянського

суспільства

на

процеси

ПБ.

Був

проведений

експериментальний процес складання бюджету з участю громадян на основі
широкої участі і консульцій. В експерименті прийняли участь 22 регіони.
Незважаючи на всеосяжне нормативне регулювання ПБ на всіх рівнях
влади в Перу, практика застосування ня ПБ є різноплановою, що обумовлено
різними причинами, у тому числі і ставленням місцевих чиновників. до
зазначених проєктів (висловлюються пропозиції щодо посилення санкцій щодо
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посадових осіб, які обмежують участь громадян у бюджетному процесі або
допускають інші порушення).
У літературі наголошується на необхідності політичної підтримки проектів
ПБ на найвищому рівні, хоча від наявності такої підтримки, з урахуванням вже
запущених процесів ПБ, не є обов'язковою умовою для їх реалізації, а закон не
є «чарівною пігулкою», якщо є конструктивна участь та результати [7].
Водночас гнучкість та мінливість законодавства є неодмінною умовою успіху,
оскільки дозволяє адаптувати правові норми під конкретні ситуації і можливі
проблеми.
Таким чином, досвід Перу по детальному врегулюванню питань ПБ на
рівні законодавства є в якийсь ступеня унікальним, оскільки в більшості країн
ПБ проходить у рамках добровільних процесів з мінімальним державним
регулюванням даних питань.
Цікавий також досвід Південної Кореї, в якої процеси розвитку ПБ
почалися з впровадження в країні Відкритого бюджету і згодом були також
закріплені. нормативно. Демократичні перетворення на Кореї в 1987 році
підкреслили необхідність фінансової прозорості, але через розбіжності у владі
перші реформи в цій галузі були проведені лише на початку 90-х років ХХ
століття [8]. Однак ці реформи не виправдані. чи надії на підвищення
прозорості бюджету і боротьбу з корупцією. Починаючи з 1997 року було
проведено нові реформи, спрямовані на підвищення прозорості та участі
громадян у бюджетному процесі. У 2004 році корейське уряд запустив
бюджетні ініціативи під назвою «три плюс один». Реформою передбачено
тривале запровадження річного фінансового плану, відкритого для широкого
участі громадянського товариства і експертів; складання бюджету зверху вниз
(децентралізації бюджетного процесу) і інші перетворення.
У 2005 році було прийнято Закон про місцеві фінанси, який об'єднав
положення про ПБ в державі. В Південної Кореї ПБ активно впроваджується
через інтернет з використанням цифрового порталу «Digital Budget and
Accounting System»(«D-Brain»). Цей сайт дає можливість громадянам брати
активну участь у моніторингу бюджету від підготовки до виконання бюджету,
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видатків на аудит. Участь громадян здійснюється за допомогою інтернетопитувань, інтернет-форумів, голосуванням через Інтернет. Крім того,
громадяни можуть відстежувати витрати бюджету та повідомляти про
нераціональні бюджетні витрати у спеціальний Центр бюджетних видатків. У
разі підтвердження їх відомостей та економії бюджетних коштів, громадяни
можуть отримати винагороду до 30 тис. дол [8]. Таке залучення громадян у
процес контролю за витратами бюджетів є чудовим прикладом суспільного
фінансового контролю, який показує використання матеріальних стимулів для
залучення громадян в участь у фінансової діяльності муніципалітетів
В 2010 році по індексу відкритості бюджету Південна Корея була визнана
одним з найкращих держав в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Незважаючи на широке застосування інтернет-технологій (Корея має
найвищий відсоток користувачів Інтернету у відсотках від населення) і
зростання рівня участі громадськості, у літературі зазначається, що в цілому
продовжує зберігатися тенденція пасивності громадян [8]. При цьому відсутні
документально підтверджені дані про те, як громадянське суспільство впливає
на залучення уряду до відповідальності за свою діяльність або прийняття
бюджетних рішень.
Уряд заохочує використання ПБ на національному рівні. Незважаючи на
наявність універсальних правил, які регламентують процес ПБ по всій країні,
якість не є однаковою в різних населених пунктах. В окремих муніципалітетах
проводиться навчання ПБ. Так, в Йонсу-Гу організовані бюджетні школи, в
обов'язки яких входить навчити партисипаторному бюджетуванню радників та
місцевих мешканців.
У зв'язку з різноманітністю форм взаємодії громадськості з органами
місцевого самоврядування при формуванні бюджету, при відсутності належної
правової основи даних взаємовідносин виникає потреба вивчення практик такої
взаємодії, а також доцільності створення методологічної бази з практик
партисипаторного

бюджетування,

що

буде

сприяти

зростанню

участі

громадянського суспільства в обговоренні цілей і результатів використання
бюджетних коштів.
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Україна сьогодні йде шляхом демократичних перетворень. Залучення
громадськості до державного управління та місцевого самоврядування, до
процесу прийняття рішень у цілому є запорукою успіху реалізації встановленої
мети – побудови міцної демократії в країні. Нова українська влада на сучасному
етапі розвитку країни має великий кредит довіри населення. І тому саме
сьогодні вирішення питання реальної та ефективної взаємодії громадськості і
влади є запорукою подальшого розвитку держави.
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