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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  
В ОРГАНАХ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
В ОРГАНАХ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

EFFICIENCY OF MANAGEMENT DECISIONS  
IN LOCAL GOVERNMENT BODIES

Анотація. У статті розглянуто деякі чинники, які впливають на ефективність управлінських рішень, що приймаються 
органами місцевої влади, у сучасних умовах реформування публічного управління та розвитку місцевого самоврядуван-
ня в Україні. Автором окреслено особливості даної проблеми, основні ознаки державно- управлінських рішень, сутність 
понять «ефект», «ефективність управлінського рішення», сучасні підходи у науці щодо дослідження проблеми прийняття 
рішень. Головна увага приділена напряму досліджень, за яким враховується людський фактор. Розглянуто основні ідеї 
представника цього напряму нобелівського лауреата Д. Канемана, висвітлені у книзі «Шум». У цій роботі підіймається 
питання системних помилок у тих, хто приймає рішення. Наведено погляди вітчизняного науковця О. Мальцева на 
означену проблему та положення книги Д. Канемана. Висвітлено результати аналізу науковцями впливу людського 
фактору та психологічних особливості прийняття управлінських рішень на ефективність рішень. Узагальнено висно-
вки науковців щодо необхідності урахування якостей особистості, яка приймає рішення, та її професійної підготовки. 
Наведено основні характеристики людини, які впливають на прийняття рішень, які приводяться у вітчизняній науковій 
літературі з проблем публічного управління. Відповідно до цих ідей розглянуто вимоги до посад державних службовців, 
органів місцевого самоврядування та сучасний стан підготовки фахівців й керівників у цій сфері. Здійснено висновок, 
що першочергове значення для прийняття ефективних рішень органами місцевої влади має застосування фахівцями та 
керівниками сучасних технологій розробки та прийняття управлінських рішень, розвиток у них особистих якостей щодо 
прийняття управлінських рішень у процесі навчання та отримання спеціалізованої управлінської освіти у ЗВО.

Ключові слова: ефективність управлінських рішень, органи місцевої влади, підготовка керівників місцевого само-
врядування.

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые факторы, влияющие на эффективность управленческих решений, прини-
маемых органами местной власти, в современных условиях реформирования публичного управления и развития местного 
самоуправления в Украине. Автором очерчены особенности данной проблемы, основные признаки государственно- 
управленческих решений, сущность понятий «эффект», «эффективность управленческого решения», выделены основные 
подходы к исследованию проблемы принятия решений. Главное внимание уделено направлению исследований, в которых 
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учитывается человеческий фактор. Рассмотрены основные идеи представителя этого направления — нобелевского лауре-
ата Д. Канемана, изложенные в книге «Шум», где поднимается вопрос системных ошибок у тех, кто принимает решения. 
Приведены взгляды отечественного ученого О. Мальцева на данную проблему и книгу. Рассмотрены результаты анализа 
влияния человеческого фактора и психологических особенностей принятия управленческих решений на эффективность 
решений. Обобщены выводы ученых относительно необходимости учета качеств личности, принимающей решения, и ее 
профессиональной подготовки. Приведены основные характеристики личности, которые влияют на принятие решений, 
из отечественной научной литературы по проблемам публичного управления. В соответствии с этими идеями рассмо-
трены требования к должностям государственных служащих, органов местного самоуправления, а также современная 
практика подготовки специалистов и руководителей этой сферы. Установлено, что первоочередное значение для принятия 
эффективных решений органами местной власти имеет применение специалистами и руководителями современных тех-
нологий разработки и принятия управленческих решений, развитие у них личных качеств по принятию управленческих 
решений в процессе обучения и получение специализированного управленческого образования в ВУЗах.

Ключевые слова: эффективность управленческих решений, органы местной власти, подготовка руководителей 
местного самоуправления.

Summary. The article considers the factors influencing the efficiency of management decisions made by local government 
bodies in the modern conditions of public administration reform and the development of local self-government in Ukraine. The 
author outlines the features of this problem, the main features of state- management decisions, the essence of the concepts 
«effect», «efficiency of management decisions», the main approaches to the study of the problem of decision- making are high-
lighted. The main attention is paid to the direction of research, which takes into account the human factor. The main ideas of 
the representative of this direction — the Nobel laureate D. Kahneman, presented in the book «Noise», are considered. This 
work raises the issue of system errors among those who make decisions. The views of the domestic scientist O. Maltsev on the 
designated problem and the provisions of D. Kahneman’s book are presented. The results of the analysis by scientists of the 
influence of the human factor and psychological characteristics of management decision- making on the efficiency of decisions 
are reflected. The conclusions of scientists regarding the need to take into account the qualities of a decision- making person and 
his professional training are summarized. The main characteristics of the personality that influence decision- making are given 
from the domestic scientific literature on public administration problems. In accordance with these ideas, the requirements for 
the positions of civil servants, local self-government bodies, as well as the modern practice of training specialists and manag-
ers in this field are considered. It is concluded that the primary importance for making effective decisions by local government 
bodies is the use by specialists and managers of modern technologies for developing and making management decisions, the 
development of their personal qualities for making management decisions in the process of training and obtaining specialized 
management education in universities.

Key words: efficiency of management decisions, local government bodies, local self-government managers training.

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Управлінське рішення — 
основа діяльності керівника й може розглядатися 
як основний зміст процесу управління і важли-
вий інструмент системного підходу до управління. 
На сучасному етапі реформування регіональної 
системи управління в Україні органи місцевого 
самоврядування мають широкі повноваження щодо 
прийняття важливих управлінських рішень. Ці рі-
шення можуть стосуватися як вирішення щоденних 
проблем у об’єднаних територіальних громадах, так 
і стратегічних рішень стосовно їхнього розвитку. 
Наприклад, відносно розвитку системи освіти — 
це можуть бути рішення щодо формування мережі 
закладів освіти; призначення керівників; створення 
інклюзивного, безпечно, здорового освітнього сере-
довища; кадрового забезпечення та професійного 
розвитку педагогічних працівників; забезпечення 
прозорості та відкритості управління тощо

Технологія управління на будь-якому рівні вла-
ди складається з інформаційної та організаційної 
взаємодії трьох основних циклів або процесів, у ме-

жах яких виконуються різні операції та процеду-
ри: інформаційний процес (пошук, збір, передача, 
опрацювання і зберігання різних видів інформації), 
логіко- розумовий, або процес вироблення й ухвален-
ня управлінських рішень (дослідження, обробка, 
розрахунки, прогнози, вироблення рішень), орга-
нізаційний процес, або організаційна дія на об’єкт 
управління для реалізації управлінських рішень 
(підбір і розстановка кадрів, доведення завдань 
до виконавців, оперативне планування, організа-
ція праці, координація, контроль за виконанням 
та ін.) [13]. Отже, під час управлінської діяльності 
відбувається постійне опрацювання управлінської 
інформації з метою вироблення, ухвалення і ре-
алізації управлінських рішень. Від ефективності 
цих рішень залежить ефективність управління 
в цілому. В умовах реформування вітчизняної сис-
теми публічного управління проблема ефективності 
управлінських рішень, які приймаються органами 
місцевої влади є особливо актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема ефективності та результативності управлін-
ських рішень знаходиться центрі уваги науков-
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ців, які досліджують проблеми управління. Теорія 
та механізми прийняття управлінських рішень 
розроблялися такими науковцями як В. Бакумен-
ко [1], Л. Бірман [2], А. Дєгтяр [4], Л. Євланов 
[5], Ю. Єкатеринославський [6], Н. Карданська 
[7], Б. Літвак [8], В. Спіцнадель [11], В. Степанов 
[4], С. Тарабан [4], В. Трояновській [14] та ін. 
Однією з останніх праць з цієї проблеми є книга 
ізраїльсько- американського психолога, нобелів-
ського лауреата Д. Канемана «Шум» [15], у який 
підіймається питання системних помилок у тих, 
хто приймає рішення. Ідей цієї книги розвинув ві-
тчизняний науковець, академік О. Мальцев у своє-
му курсі лекцій на її основі [12].

Формулювання цілей статті. Розглянути з точ-
ки зору інноваційних ідей Д. Канемана та інших 
науковців, які розробляють теорію прийняття рі-
шень, деякі чинники ефективності управлінських 
рішень, що приймаються в Україні органами міс-
цевої влади.

Основна частина. Головною особливістю про-
блеми ефективності управлінських рішень є чис-
ленність і не однорідність управлінських ситуа-
цій, задач, циклів управління; суб’єктів й об’єктів 
управління та різноманітних зв’язків між ними; 
неоднозначності критеріїв ефективності рішень 
та високий ступень динамізму факторів, які впли-
вають на ефективність рішень у системі публічного 
управління.

Самі поняття якості та ефективності управлін-
ського рішення досить неоднозначні, по-перше, 
тому що повною мірою рішення може бути оцінене 
тільки після того, як буде реалізоване; по-дру-
ге, недоліки в реалізації можуть звести нанівець 
високу якість рішення на етапі теоретичного об-
ґрунтування. Поняття «ефект» та «ефективність» 
застосовуються у науковій літературі у зв’язку 
з будь-якою діяльністю. Ефект є результатом уся-
кої взаємодії незважаючи на мету та призначен-
ня — і речовинної, і інформаційної. Ефект — це аб-
солютна характеристика, що виражає результат 
будь-якої діяльності й може бути основний, і по-
бічний, позитивний і негативний, очікуваний або 
неочікуваний. Ефективність притаманна лише тій 
взаємодії чи процесу, які мають певні цілі. Отже 
ефективність діяльності є співвідношенням ре-
зультату (ефекту) діяльності до заданих цілей [10]. 
Відповідно ефективність управлінського рішення є 
співвідношення результатів до цілей та очікувань 
після його впровадження. Тому застосування сучас-
них технологій прийняття управлінських рішень 
має важливе значення, особливо у державному 
управлінні та місцевому самоврядуванні, колі ми 
очікуємо певний результат від управлінських рі-
шень та від цього результату залежіть розвиток 
регіону, громади та рівень життя мешканців.

В Бакуменко визначає такі основні ознаки 
державно- управлінських рішень: спрямованість 

на вирішення проблем державного рівня; при-
йняття вищими або центральними органами дер-
жавної влади; оформлення у вигляді нормативно- 
правових актів, програмно цільових документів, 
організаційно- розпорядчих рішень; належність 
до державно- управлінських відносин; формуван-
ня на їх основі державну управлінських впливів; 
обов’язковість для виконання всіма зазначеними 
в них особами, підприємствами, організаціями, 
установами, органами влади; першочерговість за-
безпечення необхідними державними ресурсами [1].

Отже, перелічені особливості в цілому харак-
терні для управлінських рішень, які приймаються 
органами місцевої влади та спрямовуються на реа-
лізацію державних цілей, стратегій, регіональної 
політики, а також організацію місцевої влади, 
забезпечення функціонування й розвитку регіону 
є вирішення інших проблем не рівні місцевого 
самоврядування.

На початковому етапі розвитку теорії прийняття 
рішень увага науковців була зосереджена на дослі-
дженні математичних теорій оптимальних рішень, 
яка була зорієнтована на застосування кількіс-
них методів для вирішення добре структурованих 
проблем. Про те з огляду на особливості соціаль-
них систем, яким властиві слабоструктуровані 
та неструктуровані проблеми, у сучасній теорії 
прийняття рішень визначився напрям, у якому 
враховуються організаційні, інтелектуальні та пси-
хологічні здібності й досвід людей, які приймають 
ці рішення [3; 7]. Тому в науці управління сформу-
вався напрям підвищення ефективності організації 
за рахунок підвищення ефективності її руських ре-
сурсів. Науковці відмічають важливість врахуван-
ня людського фактору при дослідженні проблеми 
прийняття управлінських рішень. Данієль Кане-
ман у своїй роботі «Шум» [15] теж звертає увагу 
на людський фактор та психологічні особливості 
прийняття управлінських рішень. Він розглядає 
розум людини як інструмент, який вимірює та об-
робляє дані для аналізу управлінської ситуації, яка 
має бути вирішена, для пошуку вірного рішення 
та його впровадження. Під поняттям «шум» нау-
ковець розуміє базовий прояв людського фактору 
у виді небажаної варіативності рішень. У дослі-
дженні, яке він проводив на базі аналізу рішень 
судової системи 1970-х років у США, виявлено 
досить великий варіативний розбіг між рішен-
нями стосовно подібних правопорушень. Вчений 
з’ясував, що максимально сурові рішення судді 
виносили в умовах «біологічного протистояння», 
коли реагували на негативні фактори зовнішнього 
середи (холод або спеку, спрагу, голод, негаразди 
у сім’ї та інші). Проте, навіть після доведення, що 
рішення прийнято під впливом негативних факто-
рів, судді продовжували відстоювати власну думку 
та розглядали такі висновки як підрив їхнього ав-
торитету. О. Мальцев пояснює це тим, що людина 
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прагне захистити власну думку, тому що від того, 
наскільки до цієї думки прислуховуються інші, 
залежіть статус особистості у суспільстві. Люди-
на прагне досягнути певного статусу щоб стати 
особливою й не дотримуватися певних правил, 
прийнятих для звичайних людей [12]. Нажаль, 
це є мотив, якій може приводити людину до ста-
тусної посади у суспільстві, яка надає їй владу 
та можливість щодо прийняття важливих рішень.

Канеман відзначає, що зниження небажаної 
варіативності, тобто «шуму», можливе шляхом 
введення об’єктивних критеріїв щодо прийняття 
цих рішень. На наш погляд, це особливо важливо 
щодо прийняття управлінських рішень у сфері 
публічного управління. Також Канеман відмічає 
необхідність урахування якостей особистості, яка 
приймає рішення, та її професійної підготовки. Він 
виділяє 5 рівнів зросту якості особистості та відмі-
чає, що коли людина з «нульовим рівнем» отримує 
свободу щодо прийняття рішень, це веде до ка-
тастрофи. Як відмічає автор, у сучасних умовах 
тріумфу демократії, говорити, що якість однієї 
особистості є вищою або нижчою за якісь іншої, 
є майже не допустимим. Проте ми забуваємо про 
наслідки коли людина випадково обрана для ви-
несення професійного судження [15].

Людині природно помилятися. Проте ще Ци-
церон відмічав, що тільки дурень повторює одні й 
такі ж помилки. Сукупність цих ітерації прийнято 
називати досвідом, та по дивній причині відносить-
ся до нього з повагою. Як відзначає О. Мальцев, 
коли рівень розвитку особистості підміняється до-
свідом (кількістю часу, який людина займається 
цим предметом), виникає «шумне» відношення 
до предмету. Ні уявлення людини щодо власної 
компетенції з предмету, ні її репутація, ні дос-
від, не забезпечують прийняття нею ефективного 
рішення. Якість особистості ми можемо виявити 
відразу по кількості, які вона допускає при при-
йнятті рішень [12].

Оскільки різні люди мають різну волю та засоби 
її проявлення, то відрізняються і засоби прийняття 
рішень. У вітчизняній науковій літературі визначе-
но основні характеристики людини, які впливають 
на прийняття рішень, а саме: ступінь схильності 
до ризику; досвід реалізації засобів управлінських 
впливів; особисті уподобання при виборі засобів 
досягнення результату; ступень розвитку інтуїції; 
особисті цілі. Останні визначаються особистісною 
системою цінностей; матеріальним становищем; 
віком; оточенням; сімейним станом; станом здо-
ров’я [8, с. 90].

Дійсно, ми можемо спостерігати деякі проти-
річчя із попередніми судженнями Канемана щодо 
досвіду, але навіть на основі цих характеристик 
можуть бути визначені критерії для посад в ор-
ганах місцевої влади, які, на жаль, відсутні у ві-
тчизняній практиці призначення на посади у міс-

цевому самоврядуванні. На сучасному формування 
територіальних громад и розвитку місцевого са-
моврядування спостерігається масове скорочення 
державних службовців. Деякі фахівці залучаються 
до управління у громадах, деякі змушені шукати 
роботу у інших сферах. Проте необхідно звернуті 
увагу на те, що для посад в органах місцевого 
самоврядування відсутні вимоги щодо наявності 
віщої освіти на другому (магістерському) зі спе-
ціальності «Публічне управління та адміністру-
вання». Це дає можливість залучення на керівні 
посаді людей, у яких досвід, репутація, зв’язки 
можуть підмінити професійні якості. Відповідно 
до висновків Канемана така ситуація на сприяє 
продукуванню ефективних рішень та може приве-
сти до катастрофи! Проте для державних службов-
ців така освіта є обов’язковою серед інших вимог 
до посади. А той факт, що навчені за кошти дер-
жави досвідчені фахівці не знаходять застосування 
у сфері публічного управління та адміністрування 
й змушені змінювати свій вид діяльності, свідчить 
про неефективне використання кадрів державою. 
Взагалі уявлення щодо необов’язковості спеціаль-
ної управлінської освіти для керівних посад різних 
рівнів управління є застарілим та не відповідає 
сучасній теорії управління людськими ресурса-
ми. Проте для пострадянських країн такий стан 
є характерним. У радянські часи керівні посади 
отримували активні політичні діячі, а спеціальна 
керівна й навіть професійна освіта могли підміня-
тися досвідом роботи. У сучасні часи, коли навіть 
у різних сферах до призначення на керівні посади 
вводяться механізми конкурсного відбору, наяв-
ність спеціальної управлінської освіти теж не є 
обов’язковою. Наприклад, з 2021 р. діє механізм 
конкурсного відбору на посаду директора ЗЗСО. 
За «Типовим положенням про конкурс на поса-
ду керівника державного, комунального закладу 
загальної середньої освіти» з обов’язкових вимог 
є громадянство України, відсутність судимості, 
наявність диплому про вищу освіту не нижче сту-
пеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної 
діяльності не менше 3 років [9]. Як видно, мова 
не йде не тільки про спеціальну управлінську осві-
ту, а навіть про педагогічну…

На сучасному етапі формування ОТГ переважно 
ведеться навчання керівних кадрів у межах між-
народних грантових проєктів у формі тренінгів, 
нарад, круглих столів, вебінарів та ін. До реаліза-
ції цих проєктів залучаються зарубіжні фахівці, 
вітчизняні науково- педагогічні працівники ЗВО, 
досвідчені державні службовці. Прикладом тако-
го проєкту є Швейцарсько- український проєкт 
DECIDE — «Децентралізація для розвитку демо-
кратичної освіти» (https://decide.in.ua/). Проте всі 
грантові проєкти обмежені у термінах дії й не мо-
жуть вважатися системною формою підготовки 
керівних кадрів. На наш погляд, реалізація цілей 
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цих проєктів має доповнюватися й узгоджуватися 
з освітньою діяльністю ЗВО щодо підготовки про-
фесійних керівних кадрів.

У теорії менеджменту пропонується декілька 
методів вирішення управлінської ситуації та при-
йняття управлінських рішень, що зумовлені ха-
рактеристикою ситуації, вибором стратегії управ-
ління, власними особливостями керівника тощо. 
Серед таких методів є реактивне реагування, ана-
логовий, дослідницький, інтуїтивний методи [6, 
с. 115]. У практиці найбільше розповсюдженими 
є інтуїтивний метод (не передбачає логічної пе-
ревірки сутності явища), метод реактивного реа-
гування (ґрунтується на однозначності відносин 
безлічі ситуацій і реакцій на неї) та метод анало-
гів (базується на досвіді вирішення ситуацій, які 
виникали вже неодноразово). Проте у нових або 
критичних управлінських ситуаціях, коли відомі 
шляхи рішення не придатні та необхідне оригіналь-
не рішення ці методи не придатні. Тут мають буті 
застосовані дослідницькі методи: метод дискусії, 
метод мозкового штурму тощо. При недостатній 
підготовці керівників щодо використання таких 
методів, недостатньому розвитку навиків аналізу 
ситуації існує загроза щодо отримання невірного 
судження. А коли керівник покладається тільки 
на власній досвід при прийнятті унікального рішен-
ня, унікальним воно може бути тільки для нього.

З цього приводу цікавою є концепція обмеже-
ної раціональності, обґрунтована ще одним нобе-
лівським лауреатом — Г. Саймоном. Відповідно 
до її положень людина, яка приймає рішення, 
через обмеженість особистісних факторів прагне 
до спрощення реальної ситуації, розглядаючи лише 
невелику кількість альтернатив та їхніх можливих 
наслідків, а також до спрощення проблеми вибо-
ру, що установлюють рівні досягнень або прагнень 
за всіма можливими наслідками, до яких може 
привести та або інша альтернатива. Обирається 
перша альтернатива, що найбільше задовольняє 
всім рівням досягнень. Отже, об’єктивною осно-
вою такого вибору є обмеженість часу й ресурсів 
та суб’єктивне бажання людини якомога швидше 
вирішити проблему [14, с. 107]. Проте встанов-

лення обмежень та розроблення критеріїв оцінки 
ефективності й вибору управлінського рішення 
є важливим елементом алгоритму його прийнят-
тя. Обмеження — «установлені в умовах ситуації 
можливі межі зміни характеристик об’єкта або 
процесу» [2, с. 112]. Залежно від джерел виник-
нення вони можуть містити як об’єктивний, так 
і суб’єктивний характер. Об’єктивні обмеження 
можуть формуватися під впливом як зовнішнього 
(економічні, політичні, технічні, юридичні, при-
родні та ін.), так і внутрішнього середовища (ці-
льові, ресурсні, управлінські та ін.). Обмеження 
існують незалежно від волі людей, і тому їхню дію 
неможливо скасувати, а в багатьох випадках — 
перебороти [11, с. 149].

Для забезпечення певної впевненості у ступені 
повноти генерованої безлічі рішень для прийняття 
оптимального рішення Л. Євланов [5, с. 91] про-
понує сформулювати два крайні варіанти рішень 
так, щоб між ними було потенціальне оптималь-
не рішення (ідеальний та найгірший варіанти). 
О. Мальцев рекомендує для прийняття вірних рі-
шень завжди брати до уваги катастроф до якої 
може привести невірне рішення, перестати кори-
стуватися власними судженнями замість об’єктив-
них критеріїв. Саме наявність об’єктивних кри-
теріїв звужує «шумність» рішень. Також вчений 
рекомендує формувати у процесі навчання якості, 
які дозволять приймати ефективні рішення [12].

Висновки. Отже, коли ми говоримо про управ-
ління групами людей на відповідальних посадах — 
найбільш ефективним варіантом для прийняття 
рішень стають технології, які гарантують точність 
прогнозів та забезпечують реалізацію цих рішень. 
Застосування таких технологій потребує спеціаль-
ної підготовки керівників, спеціальної управлін-
ської освіти. Першочергове значення для прийнят-
тя ефективних рішень органами місцевої влади 
має науковий підхід до управління, обізнаність й 
використання керівниками сучасних технологій 
розробки та прийняття управлінських рішень, роз-
виток особистих якостей щодо прийняття управ-
лінських рішень у процесі навчання, отримання 
спеціалізованої управлінської освіти у ЗВО.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ:  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ:  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS  
OF STATE REGULATION OF SCIENTIFIC  

ACTIVITIES IN UKRAINE

Анотація. Стаття присвячена дослідженню правових та організаційних аспектів державного регулювання наукової і 
науково- технічної діяльності. Необхідність пріоритетної підтримки з боку держави саме наукової і науково- технічної ді-
яльності визначається значенням науки на сучасному етапі формування постіндустріального суспільства. Поступальний 
розвиток науки значною мірою залежить від результативного державного регулювання, яке здійснюються відповідними 
уповноваженими суб’єктами за допомогою визначених правових засобів. У статті розглянуто законодавство про нау-
кову і науково- технічну діяльність як сукупність нормативно- правових актів, а саме: Конституції України, законів Укра-
їни та підзаконних актів. У науковій розвідці акцентується увага на визначенні переліку основоположних нормативно- 
правових актів, де відображено норми, якими врегульовано суспільні відносини в науковій сфері. Окрім того, досліджено 
їхні окремі положення й надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з питань наукової та науково- 
технічної діяльності з метою подальшого використання в практичній площині для отримання належних результатів. У 
роботі порушено та проаналізовано ще недостатньо досліджені проблеми, що пов’язані з сучасним станом та перспекти-
вами розвитку законодавчого забезпечення наукової діяльності. Зокрема обґрунтовано необхідність внесення змін у за-
конодавче забезпечення наукової діяльності, що забезпечить зростання ефективності використання науково- технічного 
та кадрового потенціалу України. Узагальнено пропозиції щодо вдосконалення забезпечення на державному рівні регу-
лювання наукової та науково- технічної діяльності в Україні. Наукове дослідження ґрунтовно розкриває основний зміст 
державного управління науковою діяльністю й пропонує практичні рекомендації щодо вдосконалення даного процесу.

Ключові слова: нормативно- правовий акт, законодавче регулювання, наукова сфера, наукова діяльність, державне 
регулювання, законодавство.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию правовых и организационных аспектов государственного регулиро-
вания научной и научно- технической деятельности. Необходимость приоритетной поддержки со стороны государства 
научной и научно- технической деятельности определяется значением науки на современном этапе формирования по-
стиндустриального общества. Прогресс науки во многом зависит от эффективности государственного регулирования, 
которое осуществляется соответствующими уполномоченными субъектами регулирования посредством установленных 
правовых способов. В статье рассмотрено законодательство о научной и научно- технической деятельности как совокуп-
ность нормативно- правовых актов, а именно: Конституция Украины, законы Украины и подзаконные акты. В научной 
разведке акцентируется внимание на определении перечня основных нормативно- правовых актов, в которых получили 
свое отражение нормы, которыми урегулированы общественные отношения в научной сфере. Кроме того, проведены 
исследования их отдельных положений и предоставлены предложения по совершенствованию действующего законода-
тельства по вопросам научной и научно- технической деятельности с целью дальнейшего использования в практической 
сфере для получения надлежащих результатов. В работе нарушены и проанализированы еще недостаточно исследованные 
проблемы, которые взаимосвязаны с современным состоянием и перспективами развития законодательного обеспечения 
научной деятельности. В частности обоснована потребность внесения изменений в законодательное обеспечение научной 
деятельности, что позволит обеспечить рост эффективности использования научно- технического и кадрового потенциала 
Украины. Обобщены предложения по поводу улучшения обеспечения на государственном уровне регулирования научной 
и научно- технической деятельности в Украине. Научное исследование раскрывает основную сущность государственного 
управления научной деятельностью и предлагает практические рекомендации улучшения данного процесса.

Ключевые слова: нормативно- правовой акт, законодательное регулирование, научная сфера, научная деятельность, 
государственное регулирование, законодательство.

Summary. The article is the result of the comprehensive investigation of legal and organizational aspects of state regulation 
in the field of scientific and technical activities. Science is a decisive factor in the progress of society and source of economic 
growth of the state. It is undeniable that in the modern world the value of science prompted the importance of reliable and 
substantial state support of this sphere. State establishes the recognition of science as a socially significant industry and the 
maintenance of science as the basic principle of scientific policy and the priority state task. In the article the legislation on scien-
tific activities is represented normative and legal acts, namely: the Constitution of Ukraine, the laws and the subordinate acts of 
Ukraine. In this paper defined legislative support of the process of state regulation of research activities, in particular examines 
the development of the system of state regulation of research. The focus is determined on the list of basic legal acts, which were 
reflected the standards that regulate social relations in the sphere of science. In addition, for obtaining the appropriate results 
were conducted researches of their certain provisions and submitted proposals for improvement of the current legislation on 
issues of scientific and technical activity with the purpose of their further use in a practical way. In this article were analyzed 
the unexplored problems associated with the current state and prospects of the legislative support for public administration of 
the research activities, including the necessity of amending the legislative support of scientific activities to ensure more effective 
use of scientific, technical and human resources in Ukraine. The proposals concerning improvement of the public regulation of 
the scientific and scientific- technical activity in Ukraine have been developed. Scientific research thoroughly reveals the main 
content of the public administration of the research activities and offers practical recommendations for improving the process.

Key words: legal act, legal regulation, scientific sphere, scientific activity, public regulation, legislation.

Постановка проблеми. Наукова галузь Украї-
ни постійно розвивається та вдосконалюєть-

ся з урахуванням та використанням передового 
світового досвіду. Для ефективного здійснення 
наукової діяльності необхідна наявність дієвого 
організаційно- правового фундаменту. Тому вивчен-
ня особливостей правових засад здійснення науко-
вої діяльності в Україні, а також їх вдосконалення 
із врахування зарубіжного досвіду є актуальним.

Аналіз останніх досліджень. Науковцями часто 
вивчаються особливості державного регулювання 
наукової роботи за кордоном. Водночас ряд до-
слідників вивчали організаційно- правову основу 
здійснення наукової діяльності в Україні. Так, 
дане питання частково висвітлювалося науков-
цями С. Бубликом [1], І. Даниловою [2], М. Ко-
лесніковою та В. Соколовою [2], М. Кизим [18], 
О. Нагорічною та Ю. Коноваловим [21], Л. Рябовол 

[29] та ін. Тому дана проблематика потребує більш 
глибокого аналізу.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
комплексний аналіз організаційно- правової бази 
України у науковій галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефек-
тивний розвиток будь-якої суспільної галузі за-
лежить від результативного керівництва нею, що 
у свою чергу ґрунтується на чіткій, узгодженій 
та сучасній нормативно- правовій системі. У цьо-
му контексті існує потреба стандартизації та сис-
тематизації нормативно- правових документів, їх 
узгодження з іншими галузями законодавства й 
результатами економічного зростання держави 
[18, c. 37].

Впорядкування суспільних взаємин у науко-
вій та науково- технічній галузі можливе в основ-
ному через державне регулювання. Відмінність 
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останнього від державного управління у його 
здійсненні впливу і на об’єкт управління, і на сус-
пільство загалом через використання широкого 
кола організаційно- правових засобів. Нормативно- 
правовий фундамент державного регулювання, 
на відміну від такої ж бази державного управлін-
ня, ширший. Вплив держави на наукову сферу має 
бути достатнім через застосування методів стимулю-
вання, фінансової підтримки тощо, проте не адміні-
стративних засобів [22, c. 5]. Загалом роль політики 
держави у науковій галузі повинна обмежуватися 
визначенням стратегічного розвитку науки у дер-
жаві, розробки дієвого законодавства, фінансування 
у необхідних обсягах, реалізації наукових програм 
у пріоритетних для країни напрямках [19, c. 102]. 
Згідно з визначенням І. Данилової нормативно- 
правовим актом, який здійснює регулювання су-
спільних взаємин у науковій галузі, є офіційним 
письмовим документом, який затверджується від-
повідними уповноваженими органами влади у пев-
ному порядку і має відношення до регулювання 
наукової та науково- технічної галузі [2, c. 17].

Здійснення наукової діяльності в Україні здійс-
нюється на основі законів та підзаконних актів 
(зокрема актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, міністерств, а також рішення-
ми місцевих органів влади та самоврядування) [2, 
c. 17]. Л. Рябовол вважає, що до даного переліку 
слід додати й міжнародні угоди та договори у сфері 
наукової діяльності, до яких приєдналася Україна 
[29, c. 5]. У зв’язку з цим відзначимо, що основни-
ми суб’єктами державного управління науковою 
галуззю в Україні на сучасному етапі на найвищо-
му рівні є: Верховна Рада України, Кабінет Міні-
стрів України, Президент України [19, c. 101]. Їхні 
повноваження закріплені у Конституції України. 
Інші ж інституції — Міністерство освіти і науки, 
Національна академія наук України, Державне 
агентство з питань науки, інновацій та інформа-
тизації України та ін. — здійснюють свої повно-
важення згідно чинних вітчизняних нормативно- 
правових документів [21].

Основоположним документом, на основі якого 
затверджуються нормативні акти нижчого рівня 
у науковій сфері є Конституція України. Згідно 
ст. 54 громадянам нашої держави гарантовано сво-
боду наукової творчості, захист авторських прав 
тощо [20].

Одним із перших було прийнято Закон Укра-
їни «Про основи державної політики у сфері на-
уки і науково- технічної діяльності» (1991) [13], 
який згодом замінив Закон України «Про наукову 
і науково- технічну діяльність» (1998 [5]; нова ре-
дакція прийнята у 2015 [9]) у зв’язку з невідповід-
ністю першого вимогам часу. Тоді оновлене зако-
нодавство було прийнято у зв’язку з необхідністю 
створення умов для ефективної наукової діяльності 
та забезпечення поступу усіх галузей суспільного 

життя. Даний Закон окреслив фундаментальні цілі 
та коло обов’язків державної політики в науково- 
технічній роботі, перелік суб’єктів наукової роботи 
та їх правовий статус тощо. У підсумку такі по-
ложення повинні були сприяти результативному 
використанню наукового потенціалу країни, в т. ч. 
державної підтримку усіх суб’єктів наукової ро-
боти в Україні. Незважаючи на позитивний ефект 
від прийняття даного нормативного акту, фахівці 
відзначають наявність низки його недоліків. Так, 
даний Закон, на думку експертів, оперує застаріли-
ми поняттями («науковий підрозділ», «молодий вче-
ний», «наукова установа», «наукове забезпечення», 
«науково- педагогічний працівник» тощо), які слід 
оновити, а також увести низку інших термінів, що 
відповідає вимогам часу. Вбачається необхідною 
деталізація суб’єктів наукової роботи у відповідній 
статті цього Закону. Доцільним було б уведення 
у цьому документі положення про регулювання 
робочого режиму науковців. Враховуючи вимоги 
часу та значну відповідальність і масив роботи, слід 
доповнити законодавство положенням щодо керів-
ника наукової установи, чітко визначивши критерії 
до професійних якостей кандидатів на цю посаду. 
На законодавчому рівні слід також внести допов-
нення та поправки стосовно соціального захисту 
державою молодих вчених, про співпрацю наукових 
та бізнес- структур, способи стимулювання таких 
взаємин на державному рівні. Загалом даний Закон 
не повинен існувати «відірвано» від інших галузей 
суспільного життя, а бути взаємопов’язаним з ві-
тчизняним культурним й освітнім поступом та від-
повідним законодавством. Такі поправки безумовно 
вплинуть якісно на економічний та науковий поступ 
України [2, c. 17]. Проте окремі положення цього 
Закону України знайшли свій поглиблений розви-
ток в інших нормативних документах [21; 29, c. 6].

З часу відновлення Україною незалежності було 
прийнято низку інших вагомих для розвитку на-
уки нормативно- правових актів. Так, у 1993 р. 
прийнято Закон України «Про науково- технічну 
інформацію», який заклав фундаментальні засади 
державної політики щодо науково- технічних відо-
мостей, порядок їх реалізації у практичній пло-
щині задля наукового та економічного зростання 
держави. Фактично Закон окреслив правові рамки 
отримання та використання інформації наукового 
характеру; відносини між суб’єктами, які вини-
кають у процесі створення, використання тощо 
науково- технічних відомостей; форми міжнародної 
співпраці у цьому напрямку [10].

Закон України «Про наукову і науково- технічну 
експертизу» (1995) унормував організаційно- правові 
та фінансові складові експертної роботи у науково- 
технічній галузі, основоположні принципи регу-
лювання взаємин у сфері здійснення науково- 
технічної експертизи. Цей Закон був покликаний 
розпочати об’єктивне оцінювання результативності 
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використання наукового потенціалу країни, ре-
зультатів досліджень окремих наукових проєктів. 
Даний нормативно- правовий документ містить 
положення з переліком правопорушень у цій га-
лузі [11]. Проте у цьому Законі відсутні санкції 
за вчинення злочинів. Тому існує потреба даний 
документ доповнити положенням щодо видів санк-
цій у випадку вчинення правопорушень [2, c. 18].

Наступним етапом стало затвердження Вер-
ховною Радою України «Концепції науково- 
технологічного та інноваційного розвитку України» 
(1999). У цьому документі вміщені пріоритетні 
напрями та цілі державної політики у науково- 
технічній сфері тощо [24]. Експерти вважають, що 
головним недоліком даного документа є невелика 
його актуальність (з огляду на час набуття чинності 
(більше 20ти років) та водночас швидкий поступ 
галузі, яку він регламентує); відсутність чіткості 
у визначенні механізмів реалізації основних по-
ложень Концепції тощо [18, c. 41]. У тому ж році 
набув чинності Закон України «Про спеціальний 
режим інвестиційної та інноваційної діяльності 
технологічних парків», який унормував правові 
рамки роботи технопарків у країні [17]. На думку 
фахівців, саме такі структури, як технопарки, є чи 
не найбільш ефективними у здійсненні інновацій-
ної роботи в нашій державі [21]. До фундаменталь-
них нормативно- правових актів у цій галузі слід 
віднести Закон України «Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки» (2001). Ним врегульо-
вано інституційні, організаційно- правові основи 
визначення та розвитку найважливіших напрямів 
науково- технологічної галузі України [16].

Форми державної підтримки та інші рамки ре-
гулювання інноваційного розвитку нашої країни 
запроваджено Законами України «Про інновацій-
ну діяльність» (2002) [8], «Про особливості право-
вого режиму майнового комплексу Національної 
академії наук України…» (2002) [14]. Серед інших 
слід відзначити Розпорядження Кабінету Міністрів 
«Про схвалення Концепції реформування державної 
політики інноваційній сфері» (2012) [26]. Даний 
документ прийнято з метою встановлення концеп-
туальних основ державного регулювання в іннова-
ційній галузі, інституційного фундаменту тощо. 
У тому ж році прийнято Розпорядження «Про схва-
лення Концепції реформування системи фінансу-
вання та управління науковою і науково- технічною 
діяльністю» [27] (втрата чинності у 2016 р.) задля 
підвищення результативності розподілу і викори-
стання засобів державного бюджету, реформування 
інституційних засад в управлінні науково- технічною 
роботою, оптимізації наукових інституцій у зв’язку 
з результатами державних атестацій тощо.

У 2004 році набув чинності Закон України «Про 
Загальнодержавну комплексну програму розвитку 
високих наукоємних технологій» [7]. Нові складові 
вітчизняної інноваційної системи було закріплено 

«Концепцією розвитку національної інноваційної 
системи» (2009) [25], що знайшло своє продовження 
у «Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності 
на період до 2030 р.» (2019) [28]. Обидва докумен-
ти, на думку дослідників, не позбавлені недоліків, 
не зовсім між собою узгоджені й в недостатній мірі 
враховують вимоги часу. Наприклад, у «Страте-
гії…» відсутні положення про підтримку фунда-
ментальних досліджень в Україні тощо [18, c. 42].

Фахівцями та дослідниками неодноразово наго-
лошувалося про вагому роль у розвитку чи відста-
ванні наукової галузі саме податкового, а також 
патентно- ліцензійного законодавства [29, c. 5]. Так, 
систему останнього складають Закони України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі» (1993) 
[15], «Про авторське право і суміжні права» (1993) 
[3] та низка ін. Якщо перший згаданий документ 
заклав основи правової охорони винаходів та ко-
рисних моделей як результатів науково- дослідної 
діяльності, критерії їх охороноздатності, права 
та обов’язки патентовласника, то другий — регу-
лює, серед іншого, порядок отримання правовлас-
никами та охорони авторських та суміжних прав 
на наукові твори. Захист майнових прав на вітчиз-
няні технології за кордоном, напрямки міжнарод-
ного співробітництва та інші аспекти застосування 
науково- технічного потенціалу нашої країни визна-
чено Законом України «Про державне регулювання 
у сфері трансферу технологій» (2006) [6].

У разі правопорушення у сфері інтелектуальної 
власності суб’єкти цих прав та зацікавлені особи 
звертаються до правових положень цивільного, ад-
міністративного та кримінального законодавства, які 
визначають відповідні види відповідальності за ско-
єні злочини. Тому зазначені нормативні документи 
теж розглядаються як складова системи законодав-
ства про науково- дослідну діяльність [29, c. 7].

Окремо слід зауважити й про нормативні доку-
менти, які регулюють освітню галузь. Так, згідно 
Закону України «Про освіту» (2017) державне регу-
лювання у цій сфері здійснюється на базі наукових 
досліджень. З іншого боку, цим Законом декла-
рується науковий характер освітньої діяльності 
[12]. Закон України «Про вищу освіту» (2014), 
окрім іншого, окреслено правові рамки співісну-
вання освітньої й наукової галузей та виробництва; 
державна політика у цій галузі здійснюється че-
рез взаємодію вітчизняних систем освіти, науки, 
бізнес- структур та держави тощо [4].

Окремі аспекти наукової галузі врегульовано 
підзаконними нормативними актами, зокрема: 
положення «Про національний науковий центр» 
(1994), «Про Національну раду України з питань 
розвитку науки і технологій» (2017), «Про Націо-
нальний фонд досліджень України» (2018) та ба-
гатьма іншими [29, c. 7].

На сучасному етапі наукова складова стала 
об’єктом вітчизняного державного регулювання 
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з точки зору забезпечення національної безпеки 
країни. Так, Президентом України (водночас є го-
ловою Ради національної безпеки та оборони) під-
писано Указ «Про стан науково- технологічної сфери 
та заходи щодо забезпечення інноваційного розвит-
ку України» (2006, втратив чинність у 2014 р.) [30]. 
Даний документ окреслив основні завдання у робо-
ті виконавчих органів влади у даній галузі задля 
охорони національної безпеки через поглиблення 
взаємозв’язку освіти, науки та виробництва тощо.

Висновки. На сучасному етапі сформовані правові 
рамки здійснення наукової та науково- технічної ді-
яльності в Україні. Вище проаналізовані нормативні 
документи, які мають відношення до регулювання 
наукової діяльності і належать до різних правових 
галузей — конституційна, цивільна, адміністратив-
на, кримінальна та ін. Тому правовий фундамент 
здійснення наукової роботи на сучасному етапі скла-
дає масив документів з різною юридичною силою. 
У практичній площині використання окреслених 
нормативно- правових актів не завжди є ефективним. 
Фахівці констатують про практичне невиконання 
більшості положень даних документів. Значна ча-
стина чинного сьогодні законодавства ухвалена була 

ще у 1990х рр., тому є необхідність припинення 
чинності застарілої нормативної бази, або карди-
нальне її оновлення. Тому українська законодавча 
база потребує значної трансформації. Теоретики 
та практики зауважують про необхідність внесення 
поправок у низку нормативних документів, які здій-
снюють регулювання наукової галузі в Україні, при-
ведення вітчизняного законодавства у відповідність 
з європейськими стандартами. З іншого боку, існує 
думка стосовно інтегрування різноманітних актів 
у науковій галузі в єдиний нормативно- правовий 
документ. Експерти зауважують про необхідність 
встановлення ієрархії основоположних докумен-
тів у сфері державного регулювання науковою ді-
яльністю (взявши за взірець, наприклад, систему 
нормативно- правових актів Ради національної без-
пеки та оборони України). Поступу наукової галузі 
України сприятиме запровадження на законодав-
чому рівні взаємовигідних взаємин між державою, 
науковцем та соціумом, активізація партнерства між 
державними та бізнесовими структурами, створення 
правової бази для комерціалізації результатів науко-
вих досліджень, ствердження принципів академічної 
доброчесності в освітніх та наукових закладах.
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ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ,  
ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ,  

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ,  
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ

STATE PROTECTION AND SECURITY OF PERSONS  
PARTICIPATING IN CRIMINAL PROCEEDINGS,  

ACCORDING TO THE LEGISLATION OF UKRAINE

Анотація. У статті розкрито особливості державного захисту та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кри-
мінальному судочинстві, за законодавством України. З’ясовано, що правові засади державного захисту та забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, в Україні регулюються положеннями нормативних доку-
ментів, зокрема такими, як: а) Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судо-
чинстві»; б) Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»; в) Постанова Плено-
му Верховного Суду України «Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників 
суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві»; г) Рішення Ради суддів України «Про заходи 
забезпечення безпеки судів і суддів, охорони судів та осіб, котрі беруть участь у здійсненні судочинства»; д) Рекомен-
дація № R (97) 13 Комітету Міністрів Ради Європи державам- членам щодо залякування свідків і прав сторони захисту, 
ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи на 600 засіданні заступників міністрів 10 вересня 1997 року; е) Рекомен-
дація Rec (2005) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам- членам щодо захисту свідків та осіб, які співпрацюють з 
правосуддям, ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи на 924 засіданні заступників міністрів 20 квітня 2005 року. 
Встановлено, що право на захист та забезпечення безпеки за рахунок застосування спеціальних заходів мають особи, 
що зробили заяву до відповідного правоохоронного органу про кримінальне правопорушення, особи, які у іншій формі 
брали участь у кримінальному судочинстві, потерпілий (потерпілі) чи його представник (представники) у кримінальному 
провадженні, обвинувачений, підозрюваний, законні представники та захисники, цивільний позивач та цивільний від-
повідач, а також їхні представники у справі щодо відшкодування шкоди, яка завдана внаслідок вчинення кримінального 
правопорушення, представник юридичної особи, стосовно якої здійснюється судочинство, працівники органу пробації, 
свідок, викривач, спеціаліст, експерт, понятий та перекладач, члени сімей і близькі родичі вищеперелічених осіб, з метою 
недопущення впливу на дії та свідчення учасників кримінального судочинства. Визначено, що органами, до компетен-
ції яких належить забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у судочинстві, зокрема у кримінальному судочинстві, є 
державні органи України, які приймають відповідні рішення щодо застосування заходів забезпечення безпеки, а також 
безпосередньо здійснюють заходи безпеки. Зазначено, що перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є до-
слідження особливостей програми захисту свідків в України та її удосконаленні, враховуючи зарубіжний досвід, зокрема 
досвід США у цьому напрямку.

Ключові слова: суд, судочинство, кримінальне судочинство, учасники кримінального судочинства, державний за-
хист, безпека осіб.
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Аннотация. В статье раскрыты особенности государственной защиты и обеспечения безопасности лиц, участву-
ющих в уголовном судопроизводстве, в соответствии с законодательством Украины. Выяснено, что правовые основы 
государственной защиты и обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, в Украине 
регулируются положениями нормативных документов, в частности такими, как: а) Закон Украины «Об обеспечении 
безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве»; б) Закон Украины «О государственной защите ра-
ботников суда и правоохранительных органов»; в) Постановление Пленума Верховного Суда Украины «О применении 
законодательства, что предусматривает государственную защиту судей, работников суда и правоохранительных 
органов и лиц, участвующих в судопроизводстве»; г) Решение Совета судей Украины «О мерах обеспечения безопас-
ности судов и судей, охране судей и лиц, которые участвуют в осуществлении судопроизводства»; д) Рекомендация 
№ R (97) 13 Комитета Министров Совета Европы государствам- членам относительно запугивания свидетелей и прав 
стороны защиты, принятой Комитетом Министров Совета Европы на 600 заседании заместителей министров 10 сен-
тября 1997 года; е) Рекомендация Rec (2005) 9 Комитета Министров Совета Европы государствам- членам по защите 
свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием, принятой Комитетом Министров Совета Европы на 924 заседании 
заместителей министров 20 апреля 2005 года. Установлено, что право на защиту и обеспечение безопасности за счет 
применения специальных мер имеют лица, которые сделали заявление в соответствующий правоохранительный орган 
об уголовном правонарушении, лица, которые в иной форме участвовали в уголовном судопроизводстве, потерпев-
ший (потерпевшие) или его представитель (представители) в уголовном производстве, обвиняемый, подозреваемый, 
законные представители и защитники, гражданский истец и гражданский ответчик, а также их представители по делу 
о возмещении ущерба, который нанесен в результате совершения уголовного преступления, представитель юридического 
лица, в отношении которого осуществляется судопроизводство, работники органа пробации, свидетель, обличитель, 
специалист, эксперт, понятой и переводчик, члены семей и близкие родственники вышеперечисленных лиц, с целью 
недопущения влияния на действия и свидетельства участников уголовного судопроизводства. Определено, что орга-
нами, в компетенцию которых входит обеспечение безопасности лиц, участвующих в судопроизводстве, в частности 
в уголовном судопроизводстве, являются государственные органы Украины, которые принимают соответствующие 
решения по применению мер обеспечения безопасности, а также непосредственно осуществляют меры безопасности. 
Отмечено, что перспективами дальнейших исследований в этом направлении является исследование особенностей 
программы защиты свидетелей в Украине и ее совершенствовании, учитывая зарубежный опыт, в частности опыт 
США в этом направлении.

Ключевые слова: суд, судопроизводство, уголовное судопроизводство, участники уголовного судопроизводства, 
государственная защита, безопасность лиц.

Summary. The article reveals the features of state protection and security of persons participating in criminal proceedings, 
according to the legislation of Ukraine. It was found that the legal foundations of state protection and security of persons 
involved in criminal proceedings, in Ukraine are governed by the provisions of regulatory documents, in particular, such as: a) 
the Law of Ukraine «On ensuring the safety of persons participating in criminal proceedings»; b) the Law of Ukraine «On State 
Protection of Employees of the Court and Law Enforcement Agencies»; c) Resolution of the Plenum of the Supreme Court of 
Ukraine «On the application of legislation, which provides for state protection of judges, employees of the court and law en-
forcement agencies and persons involved in legal proceedings»; d) Decision of the Council of Judges of Ukraine «On measures 
to ensure the safety of courts and judges, the protection of judges and persons who participate in the implementation of legal 
proceedings»; e) Recommendation No. R(97) 13 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to Member States Con-
cerning Intimidation of Witnesses and the Rights of the Defence, adopted by the Committee of Ministers on 10 September 1997 
at the 600th meeting of the Ministers’ Deputies; f) Recommendation Rec (2005) 9 of the Committee of Ministers of the Council 
of Europe to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice, adopted by the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on 20 April 2005 at the 924th meeting of the Ministers’ Deputies. It has been established that the 
right to protection and security through the use of special measures has the persons who made a statement to the relevant law 
enforcement agency about a criminal offense, persons who otherwise participated in criminal proceedings, the victim (victims) 
or his representative (representatives) in criminal proceedings, an accused, a suspect, legal representatives and defenders, a 
civil plaintiff and a civil defendant, as well as their representatives in a case for compensation for damage caused as a result 
of a criminal offense, a representative of a legal entity in respect of which the proceedings are being carried out, employees of 
the probation body, witness, accuser, specialist, expert, attesting witness and translator, family members and close relatives of 
the above persons, in order to prevent influence on the actions and testimonies of participants in criminal proceedings. It has 
been determined that the authorities responsible for ensuring the safety of persons involved in legal proceedings, in particular 
in criminal proceedings, are the state bodies of Ukraine, which make appropriate decisions on the application of security mea-
sures, as well as directly implement security measures. It is noted that the prospects for further research in this direction are the 
study of the features of the witness protection program in Ukraine and its improvement, taking into account foreign experience, 
in particular the USA experience in this direction.

Key words: court, judicial proceedings, criminal proceedings, participants in criminal proceedings, state protection, security 
of persons.
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Постановка проблеми. Сучасна практика по-
казує, що завжди існують ситуації, за яких 

безпека осіб, що беруть участь у судочинстві, а осо-
бливо у кримінальному судочинстві, перебуває під 
особливою загрозою. Випадки посягання на жит-
тя, здоров’я, майно чи житло таких осіб, а також 
на життя, здоров’я, майно чи житло членів їх сімей, 
з кожним роком частішають, оскільки значними 
темпами розвивається злочинність у сучасному світі.

На відміну від інших держав, до прикладу 
США, в Україні механізм державного захисту 
та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у судочинстві, є недосконалим, оскільки рівень 
державного захисту та забезпечення безпеки таких 
осіб не завжди є високим. Тому, враховуючи такі 
проблеми, в основі актуальності тематики цього 
дослідження закладено розкриття особливостей 
захисту та забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика захисту та забезпечення безпеки 
осіб, що беруть участь у судочинстві, включаючи 
при цьому окремі криміналістичні аспекти, лежить 
в основі досліджень багатьох науковців і практи-
ків, зокрема ґрунтовні дослідження у криміналь-
ному судочинстві належать таким дослідникам, як: 
Н. Краснікова [1], Т. Матюшкова [2], В. Навроцька 
[3], О. Ромців [4], Т. Семків [5] та інші.

Так, Т. Семків [5] стверджує, що в Україні про-
цедура захисту та забезпечення безпеки осіб, що 
беруть участь у судочинстві, зокрема у криміналь-
ному провадженні, є не досконалою та неефек-
тивною, оскільки програми захисту як такої, що 
дійсною ефективно працює на практиці, немає. 
Тому, враховуючи результати особистих дослі-
джень, науковець наголошує на тому, що необхідно 
удосконалити наявний в Україні законодавчий 
механізм захисту та забезпечення безпеки осіб, що 
беруть участь у судочинстві, зокрема у криміналь-
ному провадженні, у відповідності до міжнародних, 
зокрема європейських, норм і стандартів, якими 
регламентуються положення захисту та забезпе-
чення безпеки таких осіб.

Науковець Н. Краснікова [1], розглядаючи про-
цесуальні засади забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у кримінальному судочинстві, також 
наголошує на тому, що в Україні процедура забез-
печення безпеки осіб, які беруть участь у судочин-
стві, у тому числі в кримінальному судочинстві, є 
не досконалою. Науковець пропонує законодавство 
України доповнити положеннями, за якими буде 
передбачено соціальний захист та забезпечення 
безпеки таких осіб.

Водночас О. Ромців [4] зазначає і обґрунтовує 
думку про те, що в Україні є доволі широкий пере-
лік органів, якими передбачається захист та забез-
печення безпеки осіб, які беруть участь у судочин-
стві, але доволі часто ефективність застосовуваних 

такими органами заходів забезпечення захисту 
і надання безпеки є вкрай низькою. Це пояснюєть-
ся насамперед браком спеціально навчених праців-
ників у таких органах, які би змогли об’єктивно 
оцінювати рівень наявної загрози, а також можливі 
наслідки такої загрози, з метою її попередження 
через застосування конкретних заходів безпеки.

Своєю чергою, В. Навроцька [3] у процесі 
дослідження розкриває особливості посилення 
кримінально- правових гарантій щодо забезпечен-
ня безпеки осіб, що беруть безпосередню участь 
у кримінальному, а також у інших видах судочин-
ства. У підсумку дослідження науковцем [3] сфор-
мульовано загальний висновок, що, незважаючи 
на гарантії, які сьогодні надаються особам, як учас-
никам судочинства, стосовно їх захисту і забезпе-
чення безпеки, вони  все-таки не є на високому рівні 
і не забезпечують безпеки таким особам повністю.

З огляду на такий висновок, В. Навроцька [3] 
пропонує закріпити у законодавстві України дея-
кі положення, згідно яких особи, які даватимуть 
свідчення у розгляді судової справи, та відчува-
ють, що їм не надано належного рівня безпеки, 
мають право відмовитись надавати свідчення і сто-
совно них не будуть застосовані санкції через їх 
обґрунтований страх розправи.

Поряд з тим, Т. Матюшкова [2], розглядаючи 
особливості забезпечення безпеки осіб, що беруть 
участь у кримінальному судочинстві, виокремлює 
три криміналістичні аспекти, поетапна реаліза-
ція яких сприяє захисту та безпеці таких осіб. 
В контексті цього зазначено, що забезпечення без-
пеки осіб, як учасників кримінального судочин-
ства, ґрунтується на техніко- криміналістичному, 
тактико- криміналістичному та методико- кримі на-
лістичному аспектах [2].

За результатами проведеного аналізу наукових 
праць [1–5] встановлено, що проблематика захисту 
та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у судочинстві, є до кінця не розкритою і потребує 
проведення більш ґрунтовних досліджень у цьому 
напрямі.

Мета статті. Метою статті є виявити і дослідити 
основні особливості державного захисту та забез-
печення безпеки осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві, за законодавством України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У ході розкриття правових засад державного захи-
сту та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у судочинстві, необхідно, насамперед, розглянути 
законодавчо- правову базу, якою регламентуються 
положення такого захисту та забезпечення такої 
безпеки.

Так, до прикладу, звертаючи увагу на забез-
печення безпеки осіб, які беруть учаcть у судо-
чинстві, зокрема у кримінальному судочинстві, 
то відповідно до статті 1 «Поняття забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
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судочинстві» Закону України «Про забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві» [6] така процедура полягає у вста-
новленні, попередженні, недопущенні подальшого 
впливу, розкритті чи розслідуванні правопорушень 
кримінального характеру, а також кримінальних 
справ — у судовому розгляді. З огляду на це, пра-
воохоронні органи зобов’язані здійснювати правові, 
організаційно- технічні, а також інші заходи, що 
націлені на захист життя, здоров’я, житла і май-
на учасників такого судочинства від впливу про-
типравних посягань і створенням на цій основі 
потрібних умов для здійснення належного прове-
дення правосуддя.

Відповідно до статті 2 «Особи, які мають право 
на забезпечення безпеки» Закону України «Про 
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві» [6] право на захист 
та забезпечення безпеки за рахунок застосування 
спеціальних заходів мають такі особи (при чому 
за наявності відповідних на те підстав), як:
 – особи, які зробили заяву до відповідного пра-
воохоронного органу про кримінальне право-
порушення;

 – особи, які у іншій формі брали участь у кри-
мінальному судочинстві, тобто сприяли вста-
новленню, попередженню, припиненню дії чи 
розкриттю кримінального правопорушення (кри-
мінальних правопорушень);

 – потерпілий (потерпілі) чи його представник 
(представники) у кримінальному провадженні;

 – обвинувачений, підозрюваний, законні представ-
ники та захисники;

 – цивільний позивач та цивільний відповідач, а 
також їхні представники у справі щодо відшко-
дування шкоди, яка завдана внаслідок вчинення 
кримінального правопорушення;

 – представник юридичної особи, стосовно якої 
здійснюється судочинство;

 – працівники органу пробації;
 – свідок, викривач, спеціаліст, експерт, понятий 
та перекладач;

 – члени сімей і близькі родичі осіб, які перелічені 
у вищезазначених пунктах, оскільки у випадку 
виявлення погроз чи інших протиправних дій 
стосовно них для того, щоб якось вплинути на 
дії та свідчення учасників кримінального судо-
чинства [6].
Щодо органів, до компетенції яких належить 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у су-
дочинстві, зокрема у кримінальному судочинстві, 
то згідно статті 3 «Органи, які забезпечують без-
пеку» Закону України «Про забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочин-
стві» [6] такими органами є державні органи. Ці 
органи приймають відповідні рішення щодо за-
стосування заходів забезпечення безпеки, а також 
безпосередньо здійснюють заходи безпеки.

Рішення про застосування відповідних заходів 
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у су-
дочинстві, зокрема кримінальному судочинстві, 
приймає слідчий, дізнавач, прокурор, суд чи орган 
(або підрозділ), до компетенції якого належить 
здійснення оперативно- розшукової діяльності від-
носно осіб, які брали участь чи сприяли встанов-
ленню, попередженню, припиненню дії криміналь-
ного правопорушення [6].

Виконувати рішення, прийняте слідчим, дізна-
вачем, прокурором, судом чи органом (або підроз-
ділом), до компетенції якого належить здійснення 
оперативно- розшукової діяльності відносно осіб, 
які брали участь чи сприяли встановленню, попе-
редженню, припиненню дії кримінального право-
порушення, зобов’язані: а) органи служби безпеки; 
б) Державне бюро розслідувань; в) органи внутріш-
ніх справ; г) органи Національної поліції України; 
д) Національне антикорупційне бюро України [6].

У випадку, якщо кримінальні провадження, 
за якими передбачається забезпечення безпеки 
учасників судочинства, є у провадженні податко-
вої поліції чи суду, то забезпечувати таку безпеку 
у відповідності до їх рішення зобов’язаний: а) ор-
ган служби безпеки; б) орган Державного бюро 
розслідувань; в) орган внутрішніх справ; г) орган 
Національної поліції; д) Національне антикоруп-
ційне бюро України; е) орган або установа вико-
нання покарань; є) слідчий ізолятор [6].

Основними правами осіб, як учасників судочин-
ства, яким надається державний захист та забезпе-
чується безпека, є (відповідно до статті 5 «Права 
і обов’язки осіб, щодо яких здійснюються заходи 
забезпечення безпеки» Закону України «Про за-
безпечення безпеки осіб, які беруть участь у кри-
мінальному судочинстві» [6]):
 – право на подання клопотання стосовно вжиття 
необхідних заходів безпеки чи скасування таких 
заходів;

 – право на знання інформації стосовно застосу-
вання заходів безпеки;

 – право вимагати від слідчого, прокурора, дізнава-
ча, суду застосовувати додаткові заходи безпеки 
чи скасувати здійснення таких заходів;

 – право оскаржувати незаконно прийняті рішення 
або дії органів, якими забезпечується безпека, у 
відповідному органі вищого рівня, прокурором 
чи судом;

 – право оскаржувати незаконно ухвалені рішення 
або дії органів, якими забезпечується безпека, у 
відповідному органі вищого рівня, прокурором 
чи судом.
Своєю чергою, обов’язками осіб, які є учасни-

ками судочинства та яких взято під захист і яким 
має бути забезпечено безпеку, є [6]:
 – виконання умов здійснення заходів безпеки, а 
також законних вимог органів, якими забезпе-
чується їх безпека;
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 – інформування в обов’язковому порядку спеці-
ально уповноважених на те органів про кожен 
випадок виявлення погрози чи інших проти-
правних дій відносно них;

 – обережне поводження із майном, а також доку-
ментами, що надавались їм органом, що забез-
печує їх безпеку, для тимчасового користування 
у відповідності до установлених законодавством 
правил.
Важливою засадою розкриття мети цього до-

слідження виступає також виокремлення прав ор-
ганів, до компетенції яких належить прийняття 
рішення про захист та забезпечення безпеки осіб, 
які беруть участь у судочинстві, та виокремлення 
прав органів, до компетенції яких належить без-
посередньо захист та забезпечення безпеки осіб, 
які беруть участь у судочинстві.

Так, відповідно до статті 6 «Права і обов’язки 
органів, які забезпечують безпеку» Закону Укра-
їни «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві» [6] основни-
ми правами органів, до компетенції яких належить 
прийняття рішення про застосування ряду заходів 
захисту та забезпечення безпеки осіб, які є учас-
никами судочинства, є:
 – право на вимагання необхідних матеріалів та пра-
во на одержання пояснень без відповідного прова-
дження слідчих дій за відповідними заявами та 
повідомленнями щодо наявності загрози безпеці 
осіб, відносно яких було прийнято рішення про 
застосування стосовно них заходів безпеки;

 – право на скасування таких заходів у повному 
чи частковому обсягах.
Своєю чергою, правами органів, що здійснюють 

безпосередній захист та забезпечення безпеки осіб, 
які є учасниками судочинства, є [6]:
 – визначення заходів безпеки, а також засобів і 
методів їх застосування, а у випадку виявлення 
необхідності, то їх змінювання та доповнення;

 – вимагання від осіб, які є учасниками судочинства 
та яких взято під захист, додержуватись вимог 
та умов здійснення заходів із забезпечення їх 
безпеки;

 – вимагання від осіб, які є учасниками судочинства 
та яких взято під захист, виконувати законні 
розпорядження, що прямо пов’язані із застосу-
ванням таких заходів;

 – звертатись до слідчого, прокурора, дізнавача, 
суду щодо провадження із клопотанням про при-
йняття відповідного рішення про застосування 
заходів безпеки при здійсненні процесуальних 
дій чи скасуванні таких заходів безпеки.
Водночас, окрім прав, органи, до компетенції 

яких належить застосування ряду заходів захисту 
та забезпечення безпеки осіб, які є учасниками 
судочинства, зобов’язані [6]:
 – у негайному випадку реагувати на настання кож-
ного із випадків вчинення протиправних дій, які 

стали відомими відносно осіб, що беруть участь 
у судочинстві;

 – забезпечувати захист життя та здоров’я, а також 
майна та житла у відповідності до характеру 
загрози, що настала;

 – вчасно повідомляти осіб, які є учасниками су-
дочинства та яких взято під захист про те, що 
можливі зміни у заходах чи скасування таких 
заходів відносно забезпечення їм безпеки.
Акцентуючи увагу на захисті та забезпеченні 

безпеки свідків, як учасників судочинства, то від-
повідно до положень Рекомендації № R (97) 13 
Комітету Міністрів Ради Європи державам- членам 
щодо залякування свідків і прав сторони захисту, 
ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи на 600 
засіданні заступників міністрів 10 вересня 1997 
року [7] та Рекомендації Rec (2005) 9 Комітету 
Міністрів Ради Європи державам- членам щодо за-
хисту свідків та осіб, які співпрацюють з правосуд-
дям, ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи 
на 924 засіданні заступників міністрів 20 квітня 
2005 року [8], основними принципами захисту 
та забезпечення безпеки свідків виступають:
1) принцип застосування належних заходів забез-

печення безпеки свідків законодавчого та прак-
тичного характеру з ціллю надання свідками 
своїх свідчень без будь-якого залякування;

2) принцип організування захисту свідків, а також 
членів їх сім’ї, у тому числі захист їх життя 
на час та після судових слухань;

3) принцип покарання винних за залякування 
свідків;

4) принцип врахування особливостей того, як може 
залякування впливати на свідчення свідків;

5) принцип заохочення свідків до свідчення у судо-
вих слуханнях, зокрема за допомогою правових 
привілеїв;

6) принцип використання різних способів свідчен-
ня свідків у судових слуханнях, до прикладу, 
в окремому приміщенні;

7) принцип належного та обачного підходу до роз-
гляду судової справи за участь свідчень свідків, 
яким може загрожувати залякування.
У контексті розкриття особливостей захисту 

та забезпечення безпеки учасників судочинства 
необхідно особливу увагу звернути на Постанову 
Пленуму Верховного Суду України «Про застосу-
вання законодавства, що передбачає державний 
захист суддів, працівників суду і правоохоронних 
органів та осіб, які беруть участь у судочинстві» 
[9]. У цьому документі зазначено, що стан захисту 
суддів, а також працівників суду, як учасників 
судочинства, є загалом незадовільним.

Що стосується заходів забезпечення безпеки 
осіб, які є учасниками судочинства, то згідно Рі-
шення Ради суддів України «Про заходи забезпе-
чення безпеки судів і суддів, охорони судів та осіб, 
котрі беруть участь у здійсненні судочинства» [10], 
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заходи забезпечення безпеки таких осіб полягають 
у виконанні функцій стосовно державного забез-
печення безпеки усіх учасників судового процесу 
підрозділами Національної гвардії України та На-
ціональної поліції України.

Не менш важливе значення для забезпечення 
безпеки учасників судочинства, зокрема суддів, має 
Закон України «Про державний захист працівників 
суду і правоохоронних органів» [11]. Відповідно 
до положень цього документу суддям, як учас-
никам судочинства, надаються такаж заходи за-
безпечення їх безпеки. Так, суддям гарантується 
захист від посягання на їх життя, здоров’я, майно 
та житло, а також від посягання на життя, здо-
ров’я, майно та житло членів їх сімей у випадку 
вчинення ними судочинства та виконання на цій 
основі законом установлених обов’язків.

На ідеї реалізації електронного судочинства на-
голошує член Комітету з питань електронного су-
дочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності 
Національної асоціації адвокатів України С. Сидо-
ренко [12]. Завдяки електронному судочинству має 
бути створена та належно захищена матеріально- 
правова база стосовно захисту інформації у елек-
тронному вигляді, тому що від цього, насамперед, 
залежить рівень безпеки осіб, що беруть участь 
у кримінально- процесуальних відносинах. Окрім 
того, реалізація електронного судочинства дозво-
лить зробити судовий процес і рішення, ухвалені 
за ним, прозорими, законними, справедливими, 
рівними і неупередженими.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
За результатами опрацювання наукових праць 
та джерел [1–13] розкрито особливості державного 
захисту та забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві, за законо-
давством України.

З’ясовано, що правові засади державного захи-
сту та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у судочинстві, в Україні регулюються положення-
ми нормативних документів, зокрема такими, як:
1) Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві»;
2) Закон України «Про державний захист праців-

ників суду і правоохоронних органів»;
3) Постанова Пленуму Верховного Суду України 

«Про застосування законодавства, що передба-
чає державний захист суддів, працівників суду 

і правоохоронних органів та осіб, які беруть 
участь у судочинстві»;

4) Рішення Ради суддів України «Про заходи за-
безпечення безпеки судів і суддів, охорони судів 
та осіб, котрі беруть участь у здійсненні судо-
чинства»;

5) Рекомендація № R (97) 13 Комітету Міністрів 
Ради Європи державам- членам щодо залякуван-
ня свідків і прав сторони захисту, ухваленої Ко-
мітетом Міністрів Ради Європи на 600 засіданні 
заступників міністрів 10 вересня 1997 року;

6) Рекомендація Rec (2005) 9 Комітету Міністрів Ради 
Європи державам- членам щодо захисту свідків 
та осіб, які співпрацюють з правосуддям, ухваленої 
Комітетом Міністрів Ради Європи на 924 засіданні 
заступників міністрів 20 квітня 2005 року.
Встановлено, що право на захист та забезпечен-

ня безпеки за рахунок застосування спеціальних 
заходів мають особи, які зробили заяву до відпо-
відного правоохоронного органу про кримінальне 
правопорушення, особи, які у іншій формі брали 
участь у кримінальному судочинстві, потерпілий 
(потерпілі) чи його представник (представники) 
у кримінальному провадженні, обвинувачений, 
підозрюваний, законні представники та захисни-
ки, цивільний позивач та цивільний відповідач, 
а також їхні представники у справі щодо відшко-
дування шкоди, яка завдана внаслідок вчинення 
кримінального правопорушення, представник юри-
дичної особи, стосовно якої здійснюється судочин-
ство, працівники органу пробації, свідок, викри-
вач, спеціаліст, експерт, понятий та перекладач, 
члени сімей і близькі родичі вищеперелічених осіб, 
оскільки можливі погрози чи інші протиправні дії 
стосовно них з метою вплинути на дії та свідчення 
учасників кримінального судочинства.

Визначено, що органами, до компетенції яких 
належить забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у судочинстві, зокрема у кримінальному 
судочинстві, є державні органи України, які при-
ймають відповідні рішення щодо застосування за-
ходів забезпечення безпеки, а також безпосередньо 
здійснюють заходи безпеки.

Перспективами подальших досліджень у цьому 
напрямі є дослідження особливостей програми за-
хисту свідків в України та її удосконаленні, вра-
ховуючи зарубіжний досвід, зокрема досвід США 
у цьому напрямку.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ЯКІСТЮ ЖИТТЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ:  

ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА:  

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ

EFFICIENCY OF PUBLIC MANAGEMENT  
OF QUALITY OF LIFE OF THE REGIONAL SOCIETY:  

CERTAIN ASPECTS OF METHODOLOGY

Анотація. В статті розглядаються окремі аспекти методології оцінки ефективності державного управління якістю жит-
тя населення регіону. Обґрунтовано: життєдіяльність людини пов’язана з поняттями «потреби» та «інтереси», оскільки 
лише задовольняючи потреби, втілені в усвідомлених інтересах, індивід може досягти певного рівня та якості життя. Ви-
значено, що управління якістю життя обумовлено особливостями модернізаційних процесів, де основою розвитку стає 
людина, її інтелектуальний, творчий та фізичний потенціал. Сучасне суспільство, як «суспільство ризику» звужує життєвий 
простір індивіда, виступає каталізатором зростання невдоволення умовами життя та невпевненості в завтрашньому дні, 
тому запобігання можливих ризиків та створення безпечних умов існування є невід’ємним компонентом якості життя на-
селення. Доведено, що дослідження методології оцінки ефективності державного управління якістю життя населення ре-
гіону має спиратися на поняття «системності», відносній незалежності якості життя населення регіону від навколишнього 
світу, а також на те, що як система показників, якість життя населення емерджентна, оскільки її системна результативність 
є чимось більшим, ніж сукупність результатів складових її елементів і підсистем. Розглянуто особливості самоорганіза-
ції якості життя населення регіону, обґрунтовано що при оцінці ефективності діяльності органів державного управління 
щодо забезпечення якості життя населення враховуються економічна та соціальна ефективність. Загальним висновком 
дослідження є актуальність використання індикативної моделі державного управління із закладанням в його основу 
системи якості життя населення, зокрема сукупності параметрів: добробут; «якість» населення, представлена системою 
охорони здоров’я та освіти; умови життя; соціальна та екологічна безпека; умови для різнобічного розвитку особистості.

Ключові слова: державне управління, якість життя населення, регіон, методологічні підходи до оцінки ефективності 
управління.

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты методологии оценки эффективности государственного 
управления качеством жизни населения региона. Обоснованно: жизнедеятельность человека связана с понятиями «по-
требности» и «интересы», поскольку только удовлетворяя потребности, воплощенные в осознанных интересах, индивид 
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может достичь определенного уровня и качества жизни. Определено, что управление качеством жизни обусловлено 
особенностями модернизационных процессов, где основой развития становится человек, его интеллектуальный, творче-
ский и физический потенциал. Современное общество, как «общество риска» сужает жизненное пространство индивида, 
выступает катализатором роста недовольства условиями жизни и неуверенности в завтрашнем дне, поэтому предотвра-
щение возможных рисков и создания безопасных условий существования является неотъемлемым компонентом качества 
жизни населения. Доказано, что исследования методологии оценки эффективности государственного управления каче-
ством жизни населения региона должны опираться на понятие «системности», относительной независимости качества 
жизни населения региона от окружающего мира, а также на то, что как система показателей, качество жизни населения 
эмерджентно, поскольку ее системная результативность нечто большее, чем совокупность результатов составляющих ее 
элементов и подсистем. Рассмотрены особенности самоорганизации качества жизни населения региона, обосновано что 
при оценке эффективности деятельности органов государственного управления по обеспечению качества жизни населения 
учитываются экономическая и социальная эффективность. Общим выводом исследования является актуальность исполь-
зования индикативной модели государственного управления с закладкой в   основу системы качества жизни населения, 
в частности совокупности параметров: благосостояние; «Качество» населения, представлена   системой здравоохранения 
и образования; условия жизни; социальная и экологическая безопасность; условия для разностороннего развития личности.

Ключевые слова: государственное управление, качество жизни населения, регион, методологические подходы 
к оценке эффективности управления.

Summary. The article considers some aspects of the methodology for assessing the effectiveness of public management of 
the quality of life of the population of the region. It is substantiated: human life is connected with the concepts of «needs» and 
«interests», because only by satisfying the needs embodied in conscious interests, an individual can achieve a certain level and 
quality of life. It is determined that the management of quality of life is due to the peculiarities of modernization processes, 
where the basis of development is a person, his intellectual, creative and physical potential. Modern society, as a «risk society» 
narrows the living space of the individual, acts as a catalyst for growing dissatisfaction with living conditions and uncertainty in 
the future, so preventing possible risks and creating safe living conditions is an integral component of quality of life. It is proved 
that the study of the methodology for assessing the effectiveness of public management of the quality of life of the region 
should be based on the concept of «system», the relative independence of quality of life from the region, and the fact that as a 
system of indicators is something greater than the set of results of its constituent elements and subsystems. The peculiarities 
of self-organization of the quality of life of the population of the region are considered, it is substantiated that in assessing the 
effectiveness of public administration to ensure the quality of life of the population, economic and social efficiency are taken 
into account. The general conclusion of the study is the relevance of using an indicative model of public administration with 
the foundation of the quality of life system, in particular the set of parameters: welfare; The «quality» of the population repre-
sented by the health care and education system; living conditions; social and environmental security; conditions for the diverse 
development of personality.

Key words: public administration, quality of life of the population, region, methodological approaches to the assessment of 
management efficiency.

Постановка проблеми. Цілі та завдання, пов’я-
зані з переходом до постіндустріального типу 

розвитку, який характеризується зміною техноло-
гічних укладів, переважанням в суспільному ви-
робництві сфери послуг, науки й освіти, формують 
особливі вимоги до суспільства. Трансформації 
стосуються всіх сфер життя населення, змінюється 
місце кожного громадянина в суспільстві — він 
набуває статусу генератора інноваційних ідей, 
а тому перетворюється на рушійну силу прогресу 
й основний фактор виробництва. Інтелектуальні 
та творчі здібності індивіда перестають бути його 
особистісними характеристиками, а стають наці-
ональним багатством і ресурсом розвитку.

За таких умов якість людського потенціалу 
набуває стратегічного значення, а тому задово-
лення лише основних (базових) потреб людини є 
вже недостатнім. Швидкість суспільної еволюції 
диктує необхідність задоволення більш високих 
і складних потреб членів суспільства, таких, що 

ґрунтуються на творчих цінностях, пов’язаних 
із самоактуалізацією особистості.

Поряд із цим, сучасне суспільство розвивається 
у різній динамічній складності, в світі та в Україні 
існують осередки, не змінені глобалізацією. Якість 
життя населення диференціюється в залежності 
від країни і навіть регіону.

У звіті ПРООН 2020 року представлені дані 
за Індексом Розвитку Людського Потенціалу 
(ІРЛП), що охоплюють 189 держав, де Україна 
посідає лише 74 місце (0,63 бали) [1; 2]. Диферен-
ціація за рівнем розвитку спостерігається і серед 
регіонів нашої держави: за статистичними даними 
в 2019 році показник якості життя населення, що 
відображається в індексі регіонального людського 
розвитку, коливався від 0,724 у Львівському та Ки-
ївському регіонах до 0,608 у Кіровоградському [3].

Зазначене актуалізує перегляд параметрів регіо-
ноорієнтованої методології державного управління, 
з метою взяти до уваги територіальні, соціальні, 
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культурні, етнічні та інші особливості регіональ-
ного соціуму, що стає дедалі важливішим при 
розробці програм та стратегій підвищення рівня 
якості життя населення країни.

Актуальність статті визначається ще й тим, що 
існуючі методики оцінки ефективності управлін-
ня в сфері якості життя населення перевантаже-
ні економічними й технічними розрахунками. 
Економічно- статистичний вектор не враховує люд-
ського чинника як об’єкту управлінських відносин, 
хоча нове розуміння ролі й місця людини в системі 
суспільних відносин вимагає трансформації підхо-
дів до державного управління, зокрема, переходу 
від традиційних форм і методів управління до ін-
дивідоорієнтованої моделі економіки, соціальної 
сфери, політики, заснованої на підвищенні якості 
життя населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми якості життя населення стали предметом 
дослідження різних наук, починаючи з другої по-
ловини XX століття. Увагу до сутності категорії 
«якість життя» приділяли Дж. Муллінз, О. Гріш-
нова, М. Кизим, Л. Шаульська, О. Рябека, ог-
ляд специфіки якості життя соціуму в контексті 
концептуальних моделей якості життя здійснено 
в працях І. Романюка, Є. Приступи, Н. Добрєвої 
та ін. Вплив на якість життя науково- технічного 
прогресу й економічного зростання у своїх науко-
вих працях досліджували Н. Федорова, П. Сидо-
ренко, І. Романюк.

Потужний внесок до сукупності підходів з розв’я-
зання поставленої проблеми здійснив Е. Тоффлер, 
який через використання соціальних індикаторів, 
спрямованих на вимірювання «соціального само-
почуття» та спираючись на психологічні критерії, 
здійснив спробу визначити якість життя населення.

Серед авторів, які присвятили наукові дослі-
дження розробці системи індикаторів й методик 
оцінки якості життя слід згадати Е. Лібанова, 
О. Гладуна, Л. Лісогора, І. Марченко.

Проблеми, принципи управління соціально- 
економічними системами висвітлено в працях 
Г. Хакена. Дослідження форм і методів державного 
регулювання економіки представлено в працях 
І. Ансоффа, П. Самуельсона, Проблемам оцінки 
ефективності управлінської діяльності присвячені 
праці П. Друкера, Т. Пітерса, Д. Сінка, Р. Уотер-
мена, Й. Шумпетера та ін.

Завершуючи огляд літератури, підкреслимо, що 
існуючі теоретико- методологічні підходи та наукові 
уявлення про таку складну соціально- економічну 
категорію, як «якість життя», характеризуються 
деякою фрагментарністю, неточністю і зосередже-
ністю на окремих сторонах, що певною мірою по-
яснюється конкретними дослідницькими цілями 
і завданнями. Якість життя населення стає ос-
новним показником ефективності діяльності дер-
жавних органів управління, що дозволяє на основі 

міжрегіональних, міждержавних порівнянь ви-
значити місце держави чи регіону в міжнародних 
або міжрегіональних рейтингах. Існуючі моделі 
аналізу якості життя населення країни, регіону, 
які націлені на проведення міжрегіональних і між-
державних порівнянь, не завжди враховують спе-
цифіку об’єкта управління, що знижує їх цінність 
з точки зору валідності й надійності.

Метою статті є огляд параметрів методології 
оцінки ефективності державного управління якістю 
життя населення регіону.

Виклад основного матеріалу. В сучасному су-
спільстві проблеми якості життя, виробництва 
та обігу товарів і послуг є найважливішими чин-
никами, що забезпечують поступальний розвиток 
всієї соціально- економічної системи. Результатом 
різних досліджень є концептуальне бачення якості 
життя населення, як однієї з фундаментальних 
категорій, що визначають соціальну та економічну 
основу для успішного розвитку держави. А. Субет-
то пропонує розглянути якість з позиції соціальної 
ноосферної кваліметрії та через систему соціаль-
ного кругообігу якості дослідити якісну сторону 
відтворення суспільства, на основі чого виокрем-
лює «велике» (матеріальне) і «мале» (духовне) 
соціальні кола якості. Через призму кіл якості 
досліджується система відтворення життєвих сил 
людини й суспільства, головним критерієм якої є 
відтворення якості життя. Зазначене стало підста-
вою для теоретико- методологічного огляду якості 
життя з позиції антропоцентричного підходу.

Для досягнення поставленої мети важливо 
виокремити етапи становлення понятійного апа-
рату «якості життя населення», на кожному з яких 
розроблялися власні методичні підходи.

Перший етап — становлення — 50–60 роки 
XX століття, пов’язаний із виникненням поняття 
«якість життя» у вигляді спроби опису Дж. К. Гел-
брейтом (США) побутових і соціально- культурних 
аспектів рівня життя [4].

Другий — етап трьох підходів до вивчення 
якості життя: індикативного (Р. Бауер) [5], фу-
турологічного (О. Тоффлер) [6] і психологічного 
(А. Маслоу) [7]. Принципи індикативного управ-
ління, впроваджені до управлінських процесів 
більшості розвинених країн дозволили оцінити 
проблему забезпечення якості життя, виходячи 
з певної сукупності показників й емпіричних 
індикаторів. Футурологічний підхід передбачає 
осмислення проблеми якості життя з позиції гли-
бинного вивчення соціальної, економічної, полі-
тичної систем. Психологічний підхід, який став 
логічним доповненням двох попередніх — висвіт-
лює розуміння якості життя через усвідомлен-
ня та задоволення життєвих інтересів й потреб 
особистості. Створення цього підходу, по-суті, є 
етапом концептуалізації. Саме він поклав поча-
ток створення концепціям «людського розвитку» 
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(Я. Майлз, С. Коул, Дж. Галтунг, А. Вірак та ін.) 
та «відчутної якості життя» (А. Кемпбелл), яка 
виходить із соціально- психологічних та торкаєть-
ся економіко- політичних механізмів задоволення 
потреб людей. Якість життя з позиції останніх є 
стратегічною метою й продуктом суспільного роз-
витку. Категорія «якість життя» набуває статусу 
категорії, що відбиває інтегральне благополуччя 
індивіда.

Слід пам’ятати, що концептуальне бачення яко-
сті життя населення передбачає використання двох 
підходів: об’єктивістський та суб’єктивістський. 
Перший розглядає якість життя через поєднання 
соціальної та фізичної систем навколишнього се-
редовища, що дає можливості індивіду реалізувати 
свої потреби. Другий — висвітлює якість життя, 
як сукупність ціннісних установок людини, а еко-
номічне зростання й науково- технічну революцію 
як фактори, що погіршують якість життя та спри-
яють дегуманізації суспільства.

Досліджуючи та оцінюючи зазначене вище 
як платформу для необхідності більш глибокого 
розуміння трансформованого нині поняття якості 
життя населення в контексті регіональної дифе-
ренціації, очевидним є наступне: життєдіяльність 
людини пов’язана з поняттями «потреби» та «ін-
тереси», оскільки лише задовольняючи потреби, 
втілені в усвідомлених інтересах, індивід може 
досягти певного рівня та якості життя. Інтере-
си виступають своєрідним посередником між 
людиною — носієм потреби та навколишнім се-
редовищем, та є формою вираження та способом 
реалізації потреб в життєвому просторі людини. 
Матеріальні інтереси є основними, сприяють фор-
муванню інших інтересів, реалізуються через такі 
компоненти якості життя, як добробут, умови жит-
тя, умови праці та ін.

Управління якістю життя обумовлено особли-
востями модернізаційних процесів, де основою 
розвитку стає людина, її інтелектуальний, твор-
чий та фізичний потенціал, а життєвий простір 
сучасного соціуму характеризується, з одного боку, 
підвищенням комфортності умов життя і розши-
ренням сфери споживання, з іншого — появою 
різного роду загроз і ризиків, які супроводжують 
зростання промислового виробництва. Сучасні тен-
денції формування інтересів і потреб населення, 
а також значною мірою визначають якість жит-
тя, характеризуються макдональдизацією системи 
освіти, охорони здоров’я, культури. У прагненні 
до нової раціональності втрачається сутність яви-
ща, перетворюючи все на процес надання послуг 
швидкого обслуговування (Дж. Рітцер, А. Хабер-
мас) [8]. Макдональдизація суспільного життя ціл-
ком корелюється із сучасними практиками людей 
у різних сферах, де водночас присутні елементи 
ефективності, передбачуваності та контролю, хоча 
при цьому спостерігається зниження якості послуг 

через виключення з процесу людського фактору 
та втрату ексклюзивності.

Не слід також забувати про те, що сучасне сус-
пільство являє собою «суспільство ризику» (У. Бек) 
[9], оскільки подальше нарощування виробництва, 
розробка й впровадження нових технологій та ви-
користання досягнень науково- технічного прогресу 
призводять до зростання кількості й масштабів ри-
зиків та загроз. Ризики «звужують» життєвий про-
стір індивіда, виступають каталізатором зростання 
невдоволення умовами життя та невпевненості 
в завтрашньому дні, тому запобігання можливих 
ризиків та створення безпечних умов існування є 
невід’ємним компонентом якості життя населення.

З огляду на структурну складність якості жит-
тя, як соціально- економічного феномена сучас-
ного суспільства, слід відзначити, що методики 
дослідження параметрів якості мають враховувати 
функціональні можливості їх охоплення та аналізу.

Для дослідження якості життя населення та па-
раметрів цієї системної категорії на рівні регіону, 
на наш погляд, є доречним використання системно-
го (Л.фон Берталанфрі) [10] та синергетичного під-
ходів, оскільки якість життя населення на субна-
ціональному рівні є самоорганізованою системою, 
яка потребує впорядкування, управління та ор-
ганізації. Синергетичний підхід, як більш пізнє 
відгалуження класичної загальної теорії систем, 
дозволяє істотно підвищити якість теоретичних до-
сліджень та практичного управління якістю життя 
населення регіону з урахуванням модернізаційних 
процесів, що відбуваються в суспільному житті.

При дослідженні якості життя населення регі-
ону виходимо з таких понять і тверджень.

По-перше, спираємося на поняття «система», 
як сукупність взаємопов’язаних й взаємозалежних 
елементів та підсистем (матеріальний добробут, 
соціальні умови життя, безпека життєдіяльності 
та ін.). Структура якості життя населення, відпо-
відно до вимог системного підходу, розглядається 
як сукупність складних, повторюваних, стійких 
зв’язків між його компонентами (наприклад, стій-
ка кореляційна залежність між «економічними 
умовами», «трудовою зайнятістю» та «матеріаль-
ним добробутом родини»).

По-друге, враховуємо, що якість життя насе-
лення регіонів є відносно незалежною від навко-
лишнього світу й аналогічних систем. Так, якість 
життя населення Вінницького регіону є, за першої 
апроксимації, самостійною величиною, порівняно 
з якістю життя населення України, і в той же 
час відмінною від інтегрального показника якості 
життя населення інших регіонів.

По-третє, як система показників, якість життя 
населення емерджентна, оскільки її системна ре-
зультативність є чимось більшим, ніж сукупність 
результатів складових її елементів і підсистем: 
добробут, якість, умови життя населення; умови 
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для розвитку особистості; безпека життєдіяльності 
тощо, які, в свою чергу, являють собою сукупність 
елементів і підсистем.

По-четверте, якість життя населення, як си-
стема, має елементи спонтанності, самоорганізації 
та самоврядування, проте, в ній домінують випад-
кові, ірраціональні моменти, що погано піддаються 
управлінському впливові (Н. Вінер) [11].

По-п’яте, якість життя, як соціальна система, 
являє собою сукупність життєвих інтересів соці-
альних акторів — соціальних груп та індивідів, що 
переслідують власні цілі, спрямовані на задово-
лення індивідуальних й групових потреб. У цьому 
якість життя як система близька до стану хаосу, 
проте різного роду соціально- управлінські регу-
лятори (норми, правила, мораль, культура і т. д.) 
сприяють формуванню громадської гомеостазу, 
«гасять» ентропію соціальної системи та є основою 
збереження в ній порядку.

Величезний вплив на функціонування складних 
систем, таких, як якість життя населення, здій-
снюють зовнішні чинники, які знижують ефек-
тивність загальноприйнятих класичних методів 
управління, а в деяких випадках є неприйнятними 
в управлінському процесі. Зазначену обмеженість 
кібернетичного підходу певною мірою дозволяє 
подолати синергетика, як особливий метод систем-
ного аналізу (І. Пригожин) [12].

Спираючись на принципи синергетики, розгля-
немо особливості самоорганізації якості життя на-
селення регіону.

Якість життя населення з позиції синергетики є 
типовою системою, соціальні характеристики якої 
визначаються станами: «доіндустріальний» — «ін-
дустріальний» — «постіндустріальний», «домодер-
ністський» — «модерністський» — «постмодерніст-
ський» тощо. Кожен із зазначених станів якості 
життя населення можна розглядати як систему 
особливого роду, становлення, функціонування 
і розпад якої підкоряються законам синергії. На-
приклад, якість життя населення сучасної України 
формується за умов переходу від індустріального 
до постіндустріального типу суспільства, її можна 
визначити як рівноважну і нерівноважну систему 
водночас. Новий тип суспільства, який приходить 
на зміну попередньому, на початкових етапах фор-
мування не має чітких меж, його процеси пере-
важно нелінійні. В той же час він стає дедалі ре-
гульованим, основні параметри нового типу якості 
життя визначаються досить швидко, хоча гово-
рити про жорстку фіксацію всіх показників, що 
характеризують його динамічну ієрархічність поки 
складно. Гомеостатичність й жорстка ієрархіч-
ність ще не властиві новій якості життя, проте, 
спираючись на синергетичну парадигму, можна 
визначити основний тренд її розвитку. Відповідно 
до синергетичних постулатів, якість життя з часом 
має досягти стану гомеостазу, однак, досягнувши 

його, буде в подальшому рухатися до стану хао-
су, як і будь-яка сформована стійка дисипативна 
система («атрактор»).

На основі зазначеного, зауважимо, що якість 
життя населення сучасної України слід визначи-
ти як систему, близьку до стану рівноваги, яка 
припускає і передбачає здійснення певного управ-
лінського впливу на неї, хоча при цьому збері-
гаються деякі елементи нерівноважної системи 
з домінуванням «неконтрольованих флуктуацій». 
Прикладом елемента такої нерівноважної систе-
ми є вітчизняна система освіти, яка має суттєві 
флуктуації у вигляді протиріч: потреби держави 
та її регіонів в інноваційному розвитку та невід-
повідність системи освіти цілям такого розвитку; 
необхідність підвищення якості освіти на всіх рів-
нях та переважання нової раціональності у вигля-
ді макдональдизації системи освіти тощо, врешті 
призводить до усереднення навчання за названими 
вище принципами «ефективності, передбачуваності 
та контролю» (Дж. Рітцер) [13].

Флуктуації, на зразок зазначених, являють 
собою обурення, характерні для перетворень, пе-
реходу від одного стану до іншого, вони стимулю-
ють систему до еволюціонування до нового стану, 
відмінного від попередніх з мінімумом ентропії.

У станах політичної, економічної, соціальної 
тощо нерівноваги, флуктуації можуть виклика-
ти навіть глобальну еволюцію системи. Особливо 
нестійким стан системи стає на переломних ета-
пах розвитку, коли флуктуації перетворюються 
на точки біфуркації, досягаючи яких система може 
розвиватися в різних (навіть протилежних та не-
сподіваних) напрямах. При цьому система перехо-
дить через кілька зон нестійкості, в кожній з яких 
її характеристики будуть змінюватися.

Таким чином, використання системного підходу 
при дослідженні якості життя населення дозволяє 
оцінювати загальний стан, тенденції та перспек-
тиви розвитку якості життя населення регіону, 
а також виявити особливості її трансформації від 
одного стану до іншого. Крім того, використання 
системного підходу для конструювання індикатив-
ної моделі оцінки якості життя населення регіону 
безпосередньо пов’язано з ефективністю держав-
ного управління, що є одним із стратегічних за-
вдань держави в контексті реформ, спрямованих 
на поліпшення якості та рівня життя населення.

Слід констатувати: при оцінці ефективності ді-
яльності органів державного управління використо-
вуються різні терміни (оцінка результативності, 
оцінка якості, оцінка ефективності).

Оцінка результативності в даному випадку — 
це ступінь досягнення очікуваного результату, 
оцінка якості — це оцінка відповідності власти-
востей предмета або явища їх сутності.

Ефект від державного управління — це здатність 
суб’єкта державного управління цілеспрямовано 
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впливати на об’єкт з метою досягнення поставле-
них завдань за умов, що змінюються.

З позиції розуміння поставленої у статті про-
блеми варто відзначити, що система якості життя 
населення змінюється під впливом суб’єкта (органу 
державного управління) тією мірою результативно, 
якою досягається бажаний результат, що дозволяє 
індивіду бути максимально задоволеним умовами 
життя.

При оцінці ефективності діяльності органів 
державного управління щодо забезпечення якості 
життя населення враховуються:
 – економічна ефективність — кількісна оцінка 
відношення ефекту до витрат, що характеризує 
вартість заощаджуваних ресурсів при функціо-
нуванні системи за визначених умов;

 – соціальна ефективність — якісна оцінка діяль-
ності, що виражає відповідність мети органу 
державної влади потребам населення.
На відміну від економічного, соціальний 

ефект часто неможливо виміряти кількісними 
методами, його можна визначити лише якісни-
ми перетвореннями, які відбуваються в середині 
соціально- економічної системи: підвищення якості 
та зменшення часу обслуговування, покращен-
ня морального клімату, поліпшення соціально- 
психологічної обстановки тощо. Соціальний ефект 
є показником результативності та раціональності 
державних, громадських структур і регуляторів 
(наприклад, розвиток виробництва, досягнутий 
за рахунок шкоди навколишньому середовищу або 
здоров’ю населення, не можна вважати соціально 
ефективним).

Отже, ефективність державного управління 
не може бути виміряна одним показником, а ви-
значається як результат складної взаємодії різ-
них факторів (природних, людських, соціальних, 
економічних, екологічних та ін.), що впливають 
на прийняття й реалізацію управлінських рішень, 
тобто є деякою інтегральною сумою ефективностей. 
Це дозволяє виокремити внутрішню і зовнішню 
ефективність державного управління. Внутрішня 
ефективність визначається ефективністю роботи 
органів державної влади та полягає в розробці, 
прийнятті та організації виконання управлінських 
рішень, що сприяють підвищенню якості життя 
населення. Зовнішня ефективність — це рівень 
задоволення запитів населення, що проживає на те-
риторії держави чи регіону.

При цьому головним результатом діяльності 
органів державної влади, безумовно, є загальний 
соціальний ефект, у якому ми вбачаємо створення 
сприятливих умов для життєдіяльності на терито-
рії регіону або держави, що виражається в якості 
життя населення. При оцінці загальної соціальної 
ефективності державного управління системний 
підхід дозволяє враховувати інтереси й потреби 
суспільства, виявити глибинні проблеми соціальної 

сфери, відштовхуючись від наступних теоретико- 
методологічних основ:

а) якість життя населення має забезпечуватись 
через систему управління, яка ґрунтується на зосе-
редженні та вирішенні конкретних потреб людей;

б) аналіз і оцінка наслідків управлінських рішень 
має здійснюватись з позиції соціальної, а не лише 
управлінської чи економічної ефективності;

в) при напрацюванні та реалізації управлін-
ських рішень слід виходити з досягнення взаємо-
узгодженості інтересів різних суб’єктів;

г) необхідним є зміцнення ролі людського фак-
тора як суб’єкта та об’єкта управлінських відносин 
та пріоритетності громадянського суспільства перед 
інтересами держави через вирішення соціальних 
проблем, виходячи з принципів гуманістичного 
підходу.

Використання індикативного управління як ефек-
тивного підходу до розвитку економіки й соціальної 
сфери країни та регіону не викликає сумнівів. Од-
нак, саме соціальна сторона індикативного управ-
ління, зокрема, можливість його застосування для 
підвищення якості життя населення регіону, за-
лишається складним та недостатньо дослідженим 
аспектом.

Як відомо, індикативне управління виходить 
з пріоритету суспільних потреб над приватними 
та являє собою досить ефективний інструмент 
економічно- політичного впливу. На державному 
рівні його можна визначити як механізм коорди-
нації інтересів державних та недержавних суб’єк-
тів управління економікою, що поєднує державне 
регулювання з ринковим і неринковим саморегу-
люванням й ґрунтується на системі показників 
(індикаторів) соціально- економічного розвитку. 
Нерозривно пов’язане з індикативним управлін-
ням індикативне планування, яке слід розглядати 
як наслідок та передумову першого, є результа-
том конкретної соціально- економічної ситуації. 
При цьому визначення та досягнення планових 
показників встановлює межі і окреслює можливий 
майбутній стан економіки.

Використання індикативної моделі державного 
управління з закладанням в його основу системи 
якості життя населення ґрунтується на врахуванні 
таких вимог:
1) розробка системи індикаторів зазначеної моде-

лі повинна враховувати національні та регіо-
нальні особливості функціонування соціально- 
економічної системи;

2) при побудові, використанні та вдосконаленні 
моделі необхідно визначати роль людського 
фактору, як чільну;

3) основним концептуальним підходом до зазначе-
ної моделі є багатоваріантний сценарій розвитку 
соціально- економічних систем.
Індикативний підхід до управління дозволяє 

оперативно визначати рівень соціального й еко-
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номічного благополуччя регіонів. У сучасних умо-
вах політики децентралізації наголос в управлінні 
розвитком територій має бути здійснено на органи 
місцевого самоврядування, як на рушійну силу, 
здатну забезпечити якість життя регіонального 
соціуму. На цьому наголошує також наявний дос-
від стратегічного планування розвитку муніци-
пальних утворень, як і на перспективності методів 
індикативного управління. Зазначене обґрунто-
вує реальну можливість досягти та забезпечити 
комплексний розвиток субнаціональних утворень 
через систему індикаторів, які характеризують 
соціально- економічні процеси регіонів з урахуван-
ням основних цілей і поставлених завдань. Інди-
кативне управління територіями через моніторинг 
параметрів, що характеризують якість життя на-
селення, дає можливість побудувати правильні 
прогнозні моделі й вказати найбільш оптимальні 
шляхи їх реалізації, а також сконцентрувати зу-
силля на досягненні основної мети — підвищення 
якості життя населення регіону. При цьому інди-
катори є параметрами діапазонів, в межах яких 
складна система, яка включає інші такі ж склад-
ні системи (організаційні, інформаційні, техніко- 
технологічні, матеріальні, фінансові тощо), може 
стійко функціонувати і розвиватися.

Існують підходи, які з успіхом використовують-
ся для вимірювання окремих індикаторів якості 
життя, засновані на різних методологічних базах. 
Найбільш відомою методикою є оцінка індексу роз-
витку людського потенціалу (ІРЛП), розроблений 
і введений в обіг у 1990 р. пакистанським еконо-
містом Махбубом-уль- Хаком, який використовуєть-
ся ООН з 1993 р. у звітах про розвиток потенціалу 
людини [14]. Ці методики, хоча і передбачають 
різні підходи до вивчення проблеми, їх об’єднує 
те, що вони відображають сутнісні умови існу-
вання індивіда, що виражаються в інтегральних 
індикаторах. Недоліком є те, що вони (методики), 
як такі, що побудовані переважно на технічних 
підходах, не враховують модернізаційні процеси 
та складні багатогранні тенденції розвитку сучас-
ного суспільства.

Тому систему якості життя також необхідно 
дослідити в контексті модернізації, через приз-
му трансформацій базових цінностей, традицій 
суспільного життя, що проявляється в процесах 
урбанізації, впровадженні інновацій у виробни-
цтво, розширенні ринків із переважанням сфери 
виробництва послуг над іншими сферами суспіль-
ного виробництва, раціоналізації свідомості грома-
дян тощо. Система якості життя, її модернізація 
і трансформація не лише взаємопов’язані, вони 
взаємозалежні: не лише модернізаційні процеси 
впливають на якість життя населення й суспільну 
свідомість, але й система якості життя здійснює 
не менш потужний вплив на модернізаційні проце-
си (А. Абдель- Малек, А. Турен, Ш. Ейзенштадт). 

Успішність модернізаційних процесів будь-якого 
суспільства полягає в тісному взаємозв’язку з іс-
нуючими національними та регіональними тра-
диціями.

Розвиток інформаційних технологій є важливою 
умовою підвищення якості життя населення регі-
ону через забезпечення рівного доступу громадян 
до якісних й своєчасних державних послуг неза-
лежно від місця проживання, соціального стану 
та ін. Інформаційні технології дозволяють еконо-
мити час індивіду, а для влади стають важливим 
механізмом зворотної комунікації. Інформаційні 
системи безпосередньо впливають на соціальне 
самопочуття соціуму шляхом вирішення багатьох 
соціальних, економічних питань, поліпшення яко-
сті життя населення за рахунок полегшення умов 
життя і праці.

Інформатизація, яка нині є не стільки техно-
логічною, скільки соціальною складовою системи 
якості життя населення, пов’язана, передусім, 
зі змінами в способі життя населення. Особливого 
значення при цьому набуває вільний час індивіда, 
як соціальний ресурс, в межах якого змінюється 
система цінностей. Оновлена система цінностей 
характеризується зростаючим попитом на знання 
як основу інформаційного суспільства. У зв’язку 
з цим до складу інтегрального індикатора «якість 
життя населення» слід включити новий індика-
тор — рівень інформатизації.

Підсумуємо, складовими системи якості життя 
населення є інтегральні індикатори, які відобра-
жають найбільш суттєві сторони його життєді-
яльності:
1) добробут, який відображає ступінь задоволення 

матеріальних потреб населення;
2) «якість» населення, представлена системою 

охорони здоров’я та освіти;
3) умови життя, що включають: житлові умови 

(забезпеченість населення потужностями інф-
раструктури, комунікаціями), рівень інфор-
матизації (забезпеченість інтернет-зв’язком, 
стільниковим телефонним зв’язком, цифровим 
телебаченням тощо);

4) соціальна та екологічна безпека, яка відображає 
умови забезпечення безпеки життя та екологіч-
ної безпеки;

5) умови для різнобічного розвитку особистості, 
втілені в наявності ефективної системи влади 
та управління, стан культури, спорту тощо.
Зазначена система індикаторів ураховує основні 

фактори системи якості життя населення регіону 
за сучасних умов і дозволяє об’єктивно оцінювати 
ефективність державного управління якістю життя 
населення.

Одним з найбільш важливих складників систе-
ми якості життя є рівень матеріального забезпечен-
ня населення, що відбивається на матеріальному 
забезпеченні та загальній економічній ситуації 
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регіону. На рівні кожного субнаціонального утво-
рення тією чи іншою мірою проявляється ряд 
соціально- економічних проблем: зростання цін 
на товари і послуги, безробіття, погане матеріальне 
становище громадян. Поряд із цим, нестабільна 
економічна ситуація на рівні держави та її регіонів 
характеризується зростанням обсягів грошових 
доходів фізичних і юридичних осіб. 84,3% насе-
лення мають середньодушовий дохід менше роз-
міру середньої заробітної плати, 4% — приблизно 
такий же [15]. Згідно з даними КМІС, за останні 
два роки більше половини українців (54,4%) від-
чули погіршення свого матеріального становища. 
У третини опитаних воно не змінилося (33,6%), 
а покращилося тільки у 11,3% [16]. Відповідно, 
частка громадян, незадоволених матеріальним 
становищем зростає (46,3%), що особливо загос-
трюється на фоні зростання вартості комунальних 
та інших послуг, які характеризуються неелас-
тичним попитом. Так, за період 2017–2021 рр. 
середня вартість газу для населення зросла на 57% 
[17], вартість кВт електроенергії — на 136% [18], 
проїзду громадським транспортом — в Києві — 2 
рази [19]. Таким чином, матеріальний добробут 
населення, як найважливіший компонент якості 
життя, свідчить про загальну незадоволеність гро-
мадян діями місцевої та державної влади, наявною 
політикою, прийнятими законами, що призводить 
до зростання протестних настроїв.

Щодо забезпечення громадської безпеки, важ-
ливим інструментом є правоохоронні органи, на-
цілені на боротьбу зі злочинністю та різного роду 
правопорушеннями, а також проявами соціальних 
девіацій. Ситуація нині характеризується такими 
показниками. У 2020 р. порівняно з 2010 р. кіль-
кість зареєстрованих злочинів у регіонах України 
на 10 тис. населення зросло на 73% (у 2010 р. — 
108,9 випадків на 10 тис. населення; у 2020 р. — 
188,5) [20]. Показники боротьби зі злочинністю 
відбиваються на громадській думці, яка (при про-
веденні соціальних опитувань) вказує на недостат-
ньо ефективну боротьбу з великою злочинністю, 
корупцію в рядах правоохоронних органів, неуваж-
ність співробітників до проблем населення.

При побудові індикативної моделі державного 
управління якістю життя населення автор про-
понує використовувати п’ять груп інтегральних 
індикаторів, що відображають основні соціально- 
економічні умови життєдіяльності населення: 
«добробут населення», «умови життя населення»; 
«якість населення»; «безпека», «умови для роз-
витку особистості». Самі індикатори представлені 
рядом показників. Наприклад, інтегральний інди-
катор «добробут населення» включає показники:
 – частку респондентів, задоволених соціально- 
економічною ситуацією в регіоні;

 – частку респондентів, задоволених матеріальним 
становищем;

 – частку респондентів, що мають офіційно оформ-
лені, постійні трудові відносини.
Побудована з урахуванням зазначених показ-

ників індикативна модель державного управління 
якістю життя населення дозволить виявити і від-
стежувати динаміку якості життя у районах і мі-
стах, як в цілому, так і за окремими індикаторами.

Висновки. В результаті огляду методологічних 
засад управління якістю життя населення регіону 
слід відзначити важливість урахування в параме-
трах соціальних чинників, здатних висвітлювати 
поточний стан та формувати основу для перспек-
тивних показників якості життя населення.

В процесі формування ефективної моделі дер-
жавного управління якістю життя населення ре-
гіону варто віддати перевагу індикативному під-
ходу, що забезпечує:
1) можливості для регулювання внутрішньосистем-

них процесів;
2) реальну оцінку ефективності вжитих органами 

державної влади та управління заходів щодо 
вдосконалення якості життя;

3) можливість державі розумно, не пригнічуючи 
ініціативи економічних суб’єктів і територій, 
сприяти підвищенню ефективності діяльності 
державних органів управління;

4) формування якісної регіональної основи для 
перетворення політики виживання на політику 
зростання.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ — СУЧАСНА МОВА  
КОМУНІКАЦІЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ  

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — СОВРЕМЕННЫЙ ЯЗЫК  
КОММУНИКАЦИЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ  

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

SOCIAL MEDIA ARE THE MODERN LANGUAGE OF  
COMMUNICATIONS AND AN EFFECTIVE MECHANISM  

OF PUBLIC GOVERNANCE

Анотація. У статті визначені переваги використання соціальних мереж та виокремлені недоліки традиційного спіл-
кування між представниками органів влади та громадян. Оскільки соціальні медіа сьогодні є величезною віртуальною 
спільнотою, особливості комунікації на таких платформах відкриває нові можливості зв’язку з різними аудиторіями, а 
присутність громадян в соціальних мережах акцентує увагу на потребі їх залучення у державну взаємодію. Ця стаття 
розглядає онлайн- платформу як одну із соціальних комунікаційних мереж та створює основу для вимірювання показни-
ків ефективного спілкування. У свою чергу, це передбачає такі поняття як прозорість, залученість, співпраця та комфорт. 
А на основі проведеного аналізу конкретної соціальної мережі у матеріалі визначені індикатори успішної комунікації 
як невід’ємної складової публічного управління. Крім, того комунікація в соціальних мережах між державою та грома-
дянами розглядається через формування поетапності: від ініціювання однією стороною до повноцінної взаємодії обох 
сторін, коли аудиторія зосереджує увагу на адвокативний позиції щодо сторони- ініціатора, абстрагуючись від зовнішніх 
обставин. В матеріалі акцентовано увагу і на фактори впливу під час прийняття рішення щодо використання соціальних 
мереж представниками публічного управління. Так дослідження ефективності використання соціальних мереж розгля-
дає складові результативного двостороннього спілкування. І у цьому випадку підтверджує ефективність використання 
соціальних онлайн- платформ для реалізації у майбутньому інформаційних кампаній вже як складової удосконаленого 
процесу комунікації. Так як процес віртуалізації змінює сам шлях передачі інформації аудиторії — використання соці-
альних мереж посилює роль оновленого механізму управління через онлайн- канали. Тому зазначені у статті показники 
вимірювання якості взаємодії корелюють з поняттям формування іміджу публічних представників у сучасному інформа-
ційному просторі і мають перспективи щодо обов’язкового застосування як конкретними особистостями, так і групами, 
і установами.

Ключові слова: соціальні мережі, онлайн- комунікація, Facebook, ефективна взаємодія.
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Аннотация. В статье определены преимущества использования социальных сетей и выделены недостатки традици-
онного общения между представителями органов власти и граждан. Поскольку социальные медиа сегодня являются 
огромным виртуальным сообществом, особенности коммуникации на таких платформах открывает новые возможности 
коммуникации с различными аудиториями, а присутствие граждан в социальных сетях акцентирует внимание на необ-
ходимости их привлечения в государственное взаимодействие. Эта статья рассматривает онлайн- платформу как одну 
из социальных коммуникационных сетей и создает основу для измерения показателей эффективного общения. В свою 
очередь, это предполагает такие понятия как прозрачность, вовлеченность, сотрудничество и комфорт. А на основе 
проведенного анализа конкретной социальной сети в материале определены индикаторы успешной коммуникации 
как неотъемлемой составляющей публичного управления. Кроме того, коммуникация в социальных сетях между го-
сударством и гражданами рассматривается через формирование поэтапности от инициирования одной стороной 
к полноценному взаимодействию обеих сторон, когда аудитория сосредотачивает внимание на адвокативной позиции 
к стороне- инициатору, абстрагируясь от внешних обстоятельств. В материале акцентировано внимание и на факторы 
влияния при принятии решения по использованию социальных сетей представителями публичного управления. Так иссле-
дования эффективности использования социальных сетей рассматривает составляющие результативного двустороннего 
общения. И в этом случае подтверждает эффективность использования социальных онлайн- платформ для реализации 
в будущем информационных кампаний уже как составляющей усовершенствованного процесса коммуникации. Так как 
процесс виртуализации меняет сам путь передачи информации аудитории — использование социальных сетей усиливает 
роль обновленного механизма управления через онлайн- каналы. Поэтому указанные в статье показатели измерения 
качества взаимодействия коррелируют с понятием формирования имиджа публичных представителей в современном 
информационном пространстве и имеют перспективы относительно обязательного применения как конкретными лич-
ностями, так и группами, и учреждениями.

Ключевые слова: социальные сети, онлайн- коммуникация, Facebook, эффективное взаимодействие.

Summary. The article identifies the advantages of using social networks and highlights the disadvantages of traditional 
communication between government officials and citizens. As social media is a huge virtual community today, the peculiarities 
of communication on such platforms open new opportunities for communication with different audiences, and the presence of 
citizens on social networks emphasizes the need to involve them in government interaction. This article considers the online plat-
form as one of the social communication media and provides a basis for measuring the indicators of effective communication. 
In turn, this implies concepts such as transparency, involvement, cooperation and comfort. And based on the analysis of a par-
ticular social network in the material identified indicators of successful communication as an integral part of public administra-
tion. In addition, communication in social networks between the state and citizens is viewed through the formation of a phased 
approach from initiation by one party to full interaction of both parties, when the audience focuses on the advocacy position 
towards the initiating party, abstracting from external circumstances. The article also focuses on the factors of influence to 
make decisions for the use of social networks by representatives of public administration. Thus, research on the effectiveness of 
the use of social networks examines the components of effective two-way communication. And in this case, it confirms the effec-
tiveness of using social online platforms for the implementation of information campaigns in the future, already as a component 
of an improved communication process. Since the process of virtualizing changes the very way of transmitting information to 
the audience. The use of social networks enhances the role of the updated management mechanism through online channels. 
Therefore, the indicators for measuring the quality of interaction indicated in the article correlate with the concept of forming 
the image of public representatives in the modern information space and have prospects for mandatory use by both specific 
individuals and groups, and institutions.

Key words: social networks, online communication, Facebook, effective interaction.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок з важливими науковими та прак-

тичними завданнями. Розвиток мережі інтернет 
став невід’ємною частиною сучасного світу. Ін-
тернет вплинув на всі складові особистого та пу-
блічного життя, змінив процес надання послуг 
та продовжує змінювати формат комунікацій та по-
зиціонування особистості серед аудиторії. Уряди 
країн намагаються використовувати можливості 
онлайн- простору для покращення ефективності 
роботи та відповідності реакцій на запити щодо 
державних послуг, що надаються різним зацікав-
леним сторонам: громадянам, бізнесу та самому 
уряду. Проте впродовж останніх років мережа 

інтернет у вигляді соціальних мереж стає єдиним 
перспективним та ключовим механізмом публічного 
управління, що має реальний вплив на аудиторію. 
За рахунок формування віртуального образу пред-
ставники органів влади чи самі установи можуть 
виховувати прихильників, протидіяти опонентам 
та своєчасно та безперервно аналізувати реакції 
громадян та реагувати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науко-
ве обґрунтування ефективності соціальних мереж 
як механізму публічного управління в Україні є 
недостатнім. Ця проблема перебуває на початково-
му етапі дослідження. Адже здебільшого питання 
публічного управління та формування комунікації 
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розглядається за рамками технологічного розвитку 
мережі інтернет та її соціальних платформ. Окремі 
дослідження стосуються впливу традиційної ко-
мунікації на репутацію та імідж публічних пред-
ставництв. Утім, ці та інші наукові праці не ви-
світлюють досліджуване питання крізь призму 
діджиталізації публічного управління. Натомість на-
укові дослідження ефективності соціальних мереж 
є достатньо розглянуті в роботах американських 
вчених [1]. Поряд із цим у високорозвинених кра-
їнах функціонує окреме правове поле, яке регулює 
діяльність онлайн- простору. Враховуючи важливість 
використання онлайн- технологій представниками 
публічних/державних установ та несформованість 
нормативно- правового забезпечення в Україні, стат-
тя присвячена аналізу соціальних мереж.

Мета статті — вивчення переваг соціальних 
медіа як інструменту спілкування у соціальному 
просторі задля визначення системи ефективної 
комунікації, яка на прикладі конкретної онлайн- 
мережі включатиме індикатори успішної комуніка-
ції та невід’ємної складової механізму публічного 
управління.

Виклад основного матеріалу. Розвиток мережі 
інтернет продукує еволюцію роботи урядів, коли 
відбувається перехід не лише до послуг електро-
нного урядування й до соціального управління, 
коли представники органів влади починають на-
давати свої послуги через соціальні медіа, такі 
як Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube та ін. 
Соціальні медіа можна визначити, як групу про-
грам побудованих на ідеологічних та технологічних 
засадах Web 2.0, що дозволяють створювати та об-
мінюватися контентом в інтернеті [2]. До соціаль-
них медіа належать Facebook, Іnstagram, Google, 
Twitter, YouTube, блоги та ін. В свою чергу, соці-
альні мережі визначаються як мережеві платфор-
ми, що охоплюють всі залучені в онлайн пристрої, 
котрі заохочують створення контенту, комунікацію 
та обмін інформацією [3]. Відповідно до результатів 
дослідження, які наводить фахівець у сфері соці-
альних мереж та електронної комерції Микита Се-
менов, у світі зі 100 найбільш відвідуваних сайтів, 
20 — класичні соціальні мережі, ще 60 — в тій чи 
іншій мірі соціалізовані. Понад 78% людей дові-
ряють інформації з соціальних мереж, і більше 
80% комерційних організацій і компаній по всьому 
світу використовують соціальні мережі в роботі [4]. 
У випадку з представниками державних установ, 
недостатнє забезпечення ресурсами для онлайн 
комунікацій у соціальних медіа — одна з найпо-
ширеніших проблем на шляху взаємодії та інфор-
мування, включаючи навіть межі своєї установи, 
коли ієрархічна структура на кожній наступній 
сходинці втрачає першочерговий обсяг інформації.

У сучасному світі уряд країни повинен вчасно 
та у повній мірі надавати інформацію громадянам 
задля спілкування з ними. Але представництва 

державного управління мають проблеми у спіл-
куванні через низьке бюджетування, адже про-
цес комунікації із зацікавленими сторонами вони 
не ідентифікують як пріоритетний. Крім того, ча-
сто керівники публічних органів використовують 
традиційні методи спілкування, такі як газети, 
радіо та телебачення, що, в першу чергу, відобра-
жає одностороннє спілкування, низький рівень 
зворотного зв’язку та низький рівень залучено-
сті з боку громадян. Державний сектор України 
страждає від багатьох комунікаційних проблем, 
деякі з них є внутрішніми, інші — глобальними чи 
регіональними. Серед загальновизнаних недоліків: 
низька довіра до влади, обмежена підзвітність, 
відсутність прозорості та низька якість послуг, 
пов’язаних з доступністю послуг.

У публічному просторі використання соціальних 
медіа сьогодні стала однією з найпрогресивніших 
сфер, до діяльності якої включають консультантів, 
експертів, дослідників. Крім того, соціальні мережі 
змінили спосіб обміну інформацією з користувача-
ми інтернету — від персональної генерації контенту 
до генерації групового контенту. У цьому випадку 
до загальних характеристик соціальних медіа до-
датково можна віднести: залученість, співпрацю, 
розширення можливостей та час присутності. Люди 
приймають участь і діляться інформацією між собою, 
співпрацюють, створюючи власну спільноту задля 
досягнення певної мети, цим самим даючи можли-
вість соціальній платформі сприяти демократизації.

Соціальні мережі в залежності від їх призна-
чення та функцій включають в себе багато типів: 
каталоги, канали зв’язку, спільноти та рейтингові 
сайти, а також архіви та сайти обміну. Для при-
кладу, LinkedIn — каталог, його функція полягає 
у наявності великого переліку резюме та рейтингу 
колег, клієнтів, партнерів. Twitter і блоги — це ко-
мунікаційні канали, які використовуються для 
публікації інформації в режимі реального часу. 
YouTube, як «архівна» платформа, існує для збере-
ження та обміну відео. Соціальна мережа Facebook, 
на якій зосереджено увагу у цій статті, неформаль-
на спільнота, що дозволяє користувачам взаємоді-
яти з іншими користувачами: змінювати їх статус, 
залишати повідомлення на сторінках інших корис-
тувачів, надсилати особисті повідомлення, створю-
вати особисті групи, приєднуватися до груп інших, 
завантажувати свої фотографії та відео, а також 
займатися пошуком контактів та інформації.

Як одна з форм демократії соціальна мережа дає 
можливість громадянам висловлювати свої дум-
ки, а представникам влади отримувати зворотній 
зв’язок від своїх громадян. Використання каналу 
соціальних медіа між державними органами та за-
цікавленими сторонами відкриває діалог між вла-
дою та її громадянами. Це проявляється через роз-
повсюдження інформації та можливість громадян 
у відповідь залишати особисті думки та відгуки. 
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Популярність соціальних мереж та їх особливос-
ті дозволяють користувачам або будь-яким заці-
кавленим сторонам бути більш поінформованими 
та обізнаними щодо діяльності органів влади. Якщо 
соціальні мережі активні — це впливає на ефектив-
ність аналізу позиції і настрою громадськості. За-
мість використання традиційних способів збирання 
відповідей від громадськості, представники влади 
можуть використовувати інформацію соціальних 
мереж і приймати відповідно до реальної ситуації 
релевантні й економічно вигідні рішення. Адже 
аналіз аудиторії у соціальних медіа включає зві-
ти — певний набір показників для вивчення думки 
та поведінки громадян. В свою чергу, використання 
соціальних мереж органами влади дозволить гро-
мадянам отримати доступ до необхідної інформа-
ції, зменшуючи зусилля для її пошуку. Основні 
переваги використання соціальних медіа органами 
влади можна узагальнити трьома значеннями, які 
економлять час, витрати та зусилля:
1) Прозорість — суттєво пов’язана з розвитком 

електронного уряду, коли надання інформації 
зацікавленим сторонам завжди можна переві-
рити.

2) Залученість — підтримка громадян у взаємодії 
з представниками органів влади, що дозволяє 
громадянам висловлювати свої думки та вико-
ристовувати власний досвід. В цьому випадку 
громадяни можуть оперативно приймати участь 
в опитуваннях, аби представники влади вчасно 
(до прийняття будь-якого рішення) отримали 
зворотній зв’язок та передали отриману інфор-
мацію різним урядовим установам для коригу-
вання запланованих дій.

3) Співпраця — це взаємодія між урядом та грома-
дянами задля ефективної реалізації конкретної 
місії, що розширює можливості взаємодії і є 
прикладом найвищого рівня електронної демо-
кратії.
Також соціальні мережі можна розглядати 

як інноваційну технологію для органів влади. 
Адже соціальні медіа повинні підтримувати відно-
сини між громадянами та їхнім урядом, а це потре-
бує самодисципліни для ефективного та свідомого 
використання вільним і відкритим способом засобів 
масової комунікації [5]. У цьому випадку, важливо 
сформувати спілкування таким чином, щоб визна-
чити мету співпраці та гарантувати належне вико-
ристання соціальних мереж для різних політичних 
дій. У США соціальні мережі були прийняті фе-
деральним урядом відповідно до вказівок Барака 
Обами, щоб знайти способи зробити інформацію 
відкритою та загальнодоступною. Така ініціатива 
включала вказівки щодо підвищення прозорості, 
залученості та співпраця. Уряд поширює інформа-
цію через соціальні мережі і інформація стає до-
ступною для всіх. Це дає змогу громадянам брати 
участь та співпрацювати між собою [6].

Використання соціальних медіа посилює тра-
диційний спосіб спілкування між органами влади 
та громадянами. В України існує обмежена свобода 
у питанні вираження незадоволення і еволюція со-
ціальних мереж залишається перспективним спосо-
бом спілкування з владою, адже вони відкривають 
нову комунікаційну арену для публічних дебатів 
та взаємодії. Крім того, соціальні мережі є каталі-
затором, який трансформує громадян, публічний 
сектор та дані. Залучення громадян в соціальних 
мережах фокусується на соціальних мережах як ін-
струменті та дозволяє користувачам висловлювати 
свої думки, емоції, проявляти особливості пове-
дінки та взаємодіяти. Публічний сектор може ви-
користовувати такі засоби масової інформації для 
залучення громадян до участі в управлінні. Обмін 
зосереджується на даних, отриманих громадяни-
ном за допомогою соціальних мереж, коли він/вона 
приймали участь у певній ініціативі. Дані мають 
бути зрозумілими громадянам та органами влади. 
До того ж, їх потрібно обробляти, аби вони були 
придатним для використання під час прийняття 
рішень. Таке спільне управління на базі соціаль-
них мереж починає покращувати комунікацію між 
представниками органів влади та громадянами 
майже в режимі реального часу.

Якщо розглядати соціальні мережі через призму 
залученості громадян у державну взаємодію, то цей 
процес можна розділити на п’ять етапів:
1) Початковий — орієнтація на представників орга-

нів влади, які інформують громадськість через 
офіційні урядові вебсайти, які рідко використо-
вують соціальні або інтерактивні платформи.

2) Прозорий — фактично перший крок відкритого 
уряду, коли відповідні органи намагаються ви-
конати два завдання: перше, публікація цінних 
даних та даних про діяльність, друге, публікація 
даних, які є точними, послідовними та вчасно 
відповідають запитам.

3) Відкритий — зосереджений на забезпеченні 
участі громадян в урядових процесах за рахунок 
відгуків, обговорення, голосування.

4) Розвинений — відкрита співпраця, коли уряд 
просить громадянина грати роль співтворця, 
займатися спільним проектуванням для досяг-
нення конкретного результату.

5) Розширений — повсюдне залучення, для якого 
потрібно отримати серед громадян статус при-
хильників. На цьому рівні сам процес залучення 
стає простішим, адже громадяни використову-
ють усі можливі технології та інструменти для 
самостійного прояву ініціативи.
Проте прийняття соціальних мереж керівника-

ми органів влади поки залишається інноваційним 
неформальным способом спілкування з громадсь-
кістю, який наразі не замінить традиційні канали 
зв’язку, а посилить їх. В свою чергу, лімітованість 
бюджетування органів влади змушує шукати інно-
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ваційні шляхи надання послуг громадянам. Поява 
соціальних мереж та поширення різних способів 
для зв’язку з різними групами населення продукує 
процес не лише пошуку конкретних каналів для 
поширення інформації, а також форми залучення 
громадян до участі у політичному дискурсі.

Що стосується рішення прийняти соціальні ме-
режі представниками влади, то варто виокремити 
три фактори впливу:
 – громадяни використовують соціальні медіа для 
отримання інформації та новин, пов’язаних з 
політичним життям, замість того, щоб вико-
ристовувати офіційний вебсайт органів влади;

 – намір інтегрувати соціальні мережі в публічне 
управління супроводжується страхом невизна-
ченості, проте бажання визначити найбільш 
адаптовану платформу для спілкування змушує 
представників органів влади користуватися по-
слугами державних та приватних агентств, які 
використовують пасивне соціальне спілкуванні, 
замість безпосередньо спілкування з громадяна-
ми напряму;

 – взаємодія з іншими державними установами 
може мати неформальну форму.
Для дослідження ефективності використання 

соціальних мереж в публічному управлінні на при-
кладі платформи Facebook розглянемо складові 
результативного спілкування між представниками 
органів влади та іншими зацікавленими сторона-
ми, що використовують дану платформу. Струк-
тура заснована на сукупності факторів, що є га-
рантом двостороннього спілкування: прозорість, 
залучення, співпраця, комфорт, зміст. Основним 
внеском цього дослідження є підсумок факторів 
та надання вимірів показників:
1) Чим вище індекс прозорості, тим вище успіх 

спілкування. Показник прозорості складається 
з кількості опублікованих записів, кількості 
анонсованих заходів, кількості постів, що вклю-
чають мультимедіа (фото, відео, аудіо).

2) Чим вище індекс залученості, тим вище успіх 
спілкування. Показник залученості складаєть-
ся з кількості публікацій, які включають ін-
струмент опитування, та кількості залишених 
дописів користувачами на офіційній сторінці.

3) Чим вище індекс співпраці, тим вище успіх 
спілкування. Показник співпраці складається 
з кількості постів, які вимагають від громадян 
участі та кількість постів, що вимагають від 
зацікавлених сторін спільного створення.

4) Чим вищий рівень індексу комфорту, тим вище 
успіх спілкування. Показник комфорту склада-
ється з наявності посилання на офіційний веб-

сайт представництва, кількості повідомлень, що 
містять посилання на вебсайт представництва, 
кількості публікацій, які мають посилання 
на зовнішні вебсайти, кількості публікацій, що 
включають додатки, запущені у Facebook та ма-
ють переадресацію на вебсайт представництва, 
кількості розпочатих та завершених заявок 
на сторінці Facebook.

5) Показник успішного спілкування додатково 
вимірюється кількістю вподобань, коментарів, 
дублювань (репостів) та відповідей у відношенні 
до кількості підписників та (чи) друзів.
Варто зазначати, що загальна формула успіху 

комунікації, незважаючи на наявність показників, 
залишається невизначеним універсальним понят-
тям, оскільки результат залежить, в першу чергу, 
від мети спілкування через соціальні мережі.

Висновки. Соціальні мережі є новим форматом 
спілкування представників органів влади внас-
лідок комунікаційного бар’єру між різними ау-
диторіями. У сучасних умовах соціальні медіа є 
невід’ємною частиною взаємодії з громадянами. 
Такий спосіб комунікаційного процесу має вклю-
чати конкретизовані тактики взаємодії. Такий тип 
онлайн інтеграції має кількісні показники і впли-
ває на цілісне вимірювання загальних результатів 
кампанії представників органів влади, а також 
корелює з процесом створення позитивного чи не-
гативного іміджу як конкретного представника 
так і групи осіб у соціальному просторі. Крім того, 
присутність у онлайн просторі збільшує масштаб 
впливу на цільову чи суміжну аудиторії. Можли-
вість чіткого вимірювання результатів взаємодії 
на онлайн платформах формує новий запит щодо 
розблокування бюджетів та проведення якісних 
кампаній органами влади. Адже такі показники 
як охоплення та взаємодія у онлайн просторі слу-
гують фактором змін під час планування та ре-
алізації заходів реального впливу на громадян. 
Основний внесок викладеного матеріалу базується 
на заохочені керівників органів влади до впрова-
дження соціальних мереж у роботу з громадянами. 
Для цього було запропоновано систему визначення 
ефективної комунікації, яка на прикладі соціаль-
ної мережі Facebook включала індикатори успіху: 
прозорість, залученість, співпраця, комфорт. Ці по-
казники у майбутньому можуть бути використані 
для аналізу публічних сторінок державних пред-
ставництв у Facebook. Крім того, запропонована 
структура може бути використана для проведення 
емпіричних досліджень, що порівнює ефективність 
урядових сторінок в мережі інтернет та впливає 
на вдосконалення самого комунікаційного процесу.
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ

REFORMING THE PUBLIC  
GOVERNANCE SYSTEM IN UKRAINE

Анотація. В статті розглянуто теоретико- методологічні основи реформування системи публічного управління в Укра-
їні. Дане питання не втрачає своєї актуальності, оскільки, піддаючись постійному впливу різних чинників (економічних, 
політичних, соціальних) ця сфера перманентно знаходиться в динамічному стані, змінюючись та модернізуючись. Ви-
значено, що під публічним управлінням варто розуміти вид діяльності щодо управління справами держави. З’ясова-
но, що публічне управління включає в себе механізми управління людськими, фінансовими, матеріальними ресурсами, 
комунікаційними й інформаційними системами, а також управління, пов’язане з наданням публічних державних по-
слуг. Зазначено, що важливим є постійна модернізація механізмів державного управління з метою побудови найбільш 
ефективної взаємодії держави та суспільства й досягнення балансу інтересів. Розглянуто основні принципи, на яких 
ґрунтується реформування системи публічного управління та які виступають векторами розвитку державного управлін-
ня в сучасних умовах. Доведено, що основною метою реформування публічного управління є посилення управлінської 
та адміністративної спроможності державного апарату, що сприятиме стійкому розвитку України. З метою досягнення 
даної мети обґрунтовано низку ключових напрямів реформування системи публічного управління, зокрема, вдоскона-
лення функцій держави, державної служби, нормативно- правового забезпечення, фінансового забезпечення та процесів 
публічного управління. Визначено, що реалізація заходів реформування публічного управління повиннa істотним чином 
підвищити якість розробки заходів політики та її інструментів, посилити ефективність реалізації, а також забезпечити 
відповідний моніторинг та оцінку процесу досягнення поставлених цілей політики та очікуваних результатів.

Ключові слова: публічне управління, реформування, нормативно- правове забезпечення, державна служба.

Аннотация. В статье рассмотрены теоретико- методологические основы реформирования системы публичного 
управления в Украине. Данный вопрос не теряет своей актуальности, поскольку, подвергаясь постоянному воздействию 
различных факторов (экономических, политических, социальных) эта сфера перманентно находится в динамическом 
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состоянии, изменяясь и модернизируясь. Определено, что под публичным управлением следует понимать вид деятель-
ности по управлению делами государства. Выяснено, что публичное управления включает в себя механизмы управле-
ния человеческими, финансовыми, материальными ресурсами, коммуникационными и информационными системами, 
а также управление, связанное с предоставлением публичных государственных услуг. Отмечено, что важно постоянная 
модернизация механизмов государственного управления в целях построения наиболее эффективного взаимодействия 
государства и общества и достижения баланса интересов. Рассмотрены основные принципы, на которых основывается 
реформирование системы публичного управления и выступающих векторов развития государственного управления 
в современных условиях. Доказано, что основной целью реформирования публичного управления является усиление 
управленческой и административной способностью государственного аппарата, что будет способствовать устойчивому 
развитию Украины. Для достижения данной цели обоснованно ряд ключевых направлений реформирования системы 
публичного управления, в частности, совершенствование функций государства, государственной службы, нормативно- 
правового обеспечения, финансового обеспечения и процессов публичного управления. Определено, что реализация 
мероприятий реформирования публичного управления должна существенным образом повысить качество разработки 
мероприятий политики и ее инструментов, усилить эффективность реализации, а также обеспечить соответствующий 
мониторинг и оценку процесса достижения поставленных целей политики и ожидаемых результатов.

Ключевые слова: публичное управление, реформирование, нормативно- правовое обеспечение, государственная 
служба.

Summary. The article considers the theoretical and methodological foundations of reforming the public administration 
system in Ukraine. This issue does not lose its relevance, because, under the constant influence of various factors (economic, po-
litical, social), this area is constantly in a dynamic state, changing and modernizing. It is determined that public administration 
should be understood as a type of activity related to the management of state affairs. It was found that public administration 
includes mechanisms for managing human, financial, material resources, communication and information systems, as well as 
management related to the provision of public services. It is noted that it is important to constantly modernize the mechanisms 
of public administration in order to build the most effective interaction between the state and society and achieve a balance 
of interests. The basic principles on which the reform of the public administration system is based and which are the vectors of 
public administration development in modern conditions are considered. It is proved that the main purpose of public adminis-
tration reform is to strengthen the managerial and administrative capacity of the state apparatus, which will contribute to the 
sustainable development of Ukraine. In order to achieve this goal, a number of key areas of reforming the public administration 
system are substantiated, in particular, improving the functions of the state, civil service, regulatory support, financial support 
and public administration processes. It is determined that the implementation of public administration reform measures should 
significantly improve the quality of policy development and its tools, increase the effectiveness of implementation, as well as 
ensure appropriate monitoring and evaluation of the process of achieving policy goals and expected results.

Key words: public administration, reforming, normative- legal provision, civil service.

Постановка проблеми. В сучасній науці про 
управління, зокрема в теорії та методології 

державного та регіонального управління є низка 
певних невирішених проблем. Варто відзначити, 
що, з одного боку, існує певна нестача досліджень 
фундаментальних проблем держаного управління 
у взаємозв’язку та взаємообумовленості цілей, за-
вдань та напрямів публічного управління, з другого 
боку, неактивне дослідження службової професійної 
діяльності державних службовців. Питання щодо пу-
блічного управління традиційно є дуже актуальними 
для суспільства та держави, оскільки саме публічне 
управління опосередковує весь спектр прийомів та за-
собів впливу публічно- правових перетворень на сус-
пільство та відносини, що реалізуються в ньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження питань стосов-
но проблематики розвитку теорії та практики 
публічного управління зробили такі науков-
ців як В. Алексєєва, О. Андрійко, В. Бакумен-
ко, О. Босак, М. Браун, О. Базарна, І. Грицяк, 
Н. Нижник, Л. Приходченко та інші

Однак, враховуючи думки зазначених вище на-
уковців, доводиться констатувати, що на даний 
час існують проблемні питання щодо формування 
та виявлення можливостей оновлення системи пу-
блічного управління.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Мета цього дослідження полягає в обґрунту-
ванні теоретико- методологічних основ реформу-
вання системи публічного управління в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Здат-
ність країни формувати та впроваджувати ефек-
тивну державну політику в сфері життєдіяльності 
суспільства, адміністративних послуг, конкурен-
тоспроможності держави, економічного зростан-
ня передбачає публічне управління. Його якість 
відіграє ключову роль в процесах євроінтеграції, 
виступаючи драйвером реформ. В даний час, не-
зважаючи на численні спроби реформування сис-
теми публічного управління, ґрунтується публічне 
управління на підвищеній централізації функцій 
та повноважень. Таким чином, нереформована си-
стема публічного управління є причиною низької 
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конкурентоспроможності України та джерелом 
корупції.

Публічне управління — це не тільки адміні-
стративний, але й політичний процес, оскільки 
його системне розуміння включає дії формальних 
та неформальних суб’єктів, які задіяні в процес 
прийняття та виконання рішень, й формальних 
та неформальних структур, створених для сприй-
няття та виконання цих рішень [10, c. 35]

Публічне управління — це вид державної діяль-
ності щодо управління справами держави, в рам-
ках якого практично реалізується виконавча влада, 
влада органів державного управління та посадових 
осіб. Сучасні виклики та реалії політичного життя 
держави обумовлюють необхідність обґрунтування, 
як пріоритетів розвитку, так і визначення їх прин-
ципів, спрямованих на розвиток публічного управ-
ління. Предметом державно- адміністративного 
управління виступають державний сектор еко-
номіки, інфраструктура та вся сфера соціальних 
послуг. Тому, найбільш гостро стоїть питання рег-
ламентації соціальних процесів та визначення їх 
ефективності, що напряму обумовлено моделлю 
державного управління та її позитивним соціаль-
ним ефектом [2, c. 59].

В загальному значенні публічне управління 
відображає інтегральний системний механізм, 
підсистемами та елементами якого виступають 
політичні програмні орієнтири та пріоритети, нор-
мативне регулювання, процедури, які фінансу-
ються державою або місцевим самоврядуванням, 
та децентралізовані організаційно- управлінські 
структури та їх персонал, що відповідає за адмі-
ністрування діяльності у певній сфері суспільних 
відносин на національному та місцевому рівнях. 
Публічне управління включає в себе механізм вдо-
сконалення внутрішньої координації, управління 
людськими, фінансовими та матеріальними ресур-
сами, комунікаційними й інформаційними систе-
мами, а також управління, пов’язане з наданням 
публічних державних послуг [5, c. 32].

Будь-яка діяльність повинна проводитися на ос-
нові певних принципів. В процесі реформування 
публічного управління існують основоположні 
принципи, що слугують векторами розвитку дер-
жавного управління в сучасних умовах (рис. 1). 
Дані принципи є актуальними для більшості дер-
жав. Однак, неможливо не відзначити, що кожна 
держава володіє своєю специфікою, активністю 
користування того чи іншого принципу, особливос-
тями правозастосовної практики в сфері публічного 
управління.

Аналізуючи сукупність основних принципів 
реформування публічного управління в зарубіжних 
країнах, можна зробити висновок, що основною 
метою є підвищення якості та ефективності функ-
цій, що реалізуються державою, а також форму-
вання своєчасності їх реалізації.

Наявність ефективної системи публічно-
го управління є необхідною умовою створення 
та розвитку демократичного суспільства та за-
безпечення конкурентоспроможності держави 
в світі. Ключовим завданням теперішнього часу 
є зосередження зусиль на розпочатих системних 
перетвореннях на побудові такої системи публіч-
ного управління, яка на всіх рівнях якісним чи-
ном могла б динамічно вдосконалюватися в рам-
ках співробітництва з усіма ланками суспільства 
на принципах партнерства та участі [7, c. 12]. 
В рамках вдосконалення системи публічного 
управління потрібні налагоджені та послідовні дії 
всіх залучених сторін: влади, органів місцевого 
самоврядування, суспільства, приватного сектору. 
На принципах ефективності та конструктивно-
го співробітництва повинна використовуватися 
допомога донорських та міжнародних організа-
цій. Консенсус та партнерство будуть ключови-
ми чинниками успіху реформування публічного 
управління.

Дослідження реалізації багатьох програм, про-
ектів та заходів, що реалізуються в Україні, до-
вело, що дотепер немає комплексного, єдиного, 
чіткого та глибокого розуміння сутності необхідних 
реформ в системі публічного управління. У зв’язку 
з цим необхідно зосередитись на вирішенні наяв-
них проблем [1, c. 48]. Головними з них є:
 – відсутність узгодженого підходу до реформу-
вання системи публічного управління, що відо-
бражає основні принципи стратегічних програм 
(у зв’язку з цим в низці випадків інституційні 
перетворення не повною мірою відповідають 
довгостроковим та середньостроковим стратегі-
ям розвитку та визначеним в них пріоритетам);

 – не координованість в реформуванні нормативно- 
правової бази, яка регламентує діяльність 
структур, та, як наслідок, все ще зберігаються 
функціональні протиріччя та дублювання роботи 
в різних міністерствах та відомствах;

 – зміна структури державних інститутів відбу-
вається без вдосконалення ділових процесів їх 
роботи (слабо використовуються сучасні методи 
та підходи в організації професійного менедж-
менту в системі та не створюються відповідні 
підрозділи в органах державного управління);

 – відсутність при реформуванні системного ме-
ханізму взаємодії та співробітництва між орга-
нами державного управління на робочому рівні 
(в даний час існує велика кількість робочих 
груп, діяльність яких чітко не впорядкована 
та належним чином не координується) [4, c. 87].
Реформування державного (публічного) управ-

ління було запроваджено в Стратегії реформування 
державного управління України, яка була ухвалена 
Урядом України [9]. Дана Стратегія, враховуючи 
принципи державного управління, передбачає на-
ступні ключові напрями (рис. 2).
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Посилення управлінської та адміністративної 
спроможності державного апарату є метою рефор-
мування публічного управління, що сприятиме 
стійкому розвитку України.

Для досягнення даної мети потрібно вирішити 
низку завдань щодо: 1) забезпечення консенсусу 
щодо політики реформування державної системи 
управління між органами державного управління, 
суспільством у співробітництві з міжнародними 
організаціями; 2) більш повної відповідності про-
цесу реформування системи державного управлін-
ня стратегіям розвитку; 3) адекватності ресурсам 
та пріоритетності дій; 4) комплексності та єдності 
підходів; 5) координованості та передбачуваності 
дій; 6) спрямованості всіх заходів на досягнення 
поставленої мети.

На рис. 3 зображено ключові напрями реформу-
вання системи публічного управління. В результаті 
реалізації даного комплексу запланованих заходів 
підвищиться потенціал державних інститутів та по-
силиться якість адміністративного управління.

Ключові напрями реформування системи пу-
блічного управління в Україні (рис. 3) передбача-
ють виконання наступних заходів.

1. Функції держави: 1) провести комплексну ін-
вентаризацію функцій кожного органу державного 
управління; 2) оптимізувати процес розподілу функ-
цій між державними інститутами шляхом розробки 
чітких єдиних критеріїв та процедур; 3) розробити 
чіткі єдині механізми: децентралізації функцій та їх 
передачі на інший рівень державного управління; 
4) ліквідувати дублювання функцій та консоліду-

 

Рис. 1. Принципи реформування системи публічного управління
Джерело: [11, c. 132]
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Рис. 2. Основні напрями реформування системи публічного управління в Україні
Джерело: [9]

 

Рис. 3. Ключові напрями реформування системи публічного управління в Україні
Джерело: [3, c. 12; 4, c. 65]

вати однакові; 5) встановити жорсткий регламент 
дотримання нормативно- правових положень в ді-
яльності органів державного управління [8, c.68].

2. Процеси публічного управління: 1) розроби-
ти єдиний формат та ввести регулярний процес 

стратегічного планування в державних органах; 
2) впорядкувати процедури прийняття рішень, 
а також повноважень, обов’язків та відповідаль-
ності шляхом розробки «Системи контролю управ-
ління», що є важливим механізмом забезпечення 
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ефективності, прозорості, підзвітності та доступ-
ності; 3) посилити координацію галузевих заходів 
політики та співробітництва між центром та ре-
гіонами; 4) розвивати сучасні допоміжні системи 
управління: фінансовий менеджмент, управління 
людськими ресурсами, внутрішній аудит, інфор-
маційні системи управління тощо; 5) впровадити 
в усіх органах державної влади сучасні механізми 
взаємодії з громадськістю на етапах розробки, ре-
алізації та змін в політиці [6, c. 40].

3. Нормативно- правова база: 1) розробити та за-
твердити єдині формати та стандарти якості та су-
проводу законопроектної діяльності; 2) розроби-
ти механізми координації законопроектних робіт 
як в кожного суб’єкту законодавчої ініціативи, так 
і в цілому всіх її суб’єктів; 3) вдосконалити регла-
мент розгляду та прийняття нормативно- правових 
актів [6, c.41].

4. Фінансове забезпечення: 1) вдосконалити 
методи середньострокового макроекономічно-
го та фінансового прогнозування; 2) розробити 
та впровадити чіткі механізми пріоритетності ці-
лей та завдань державних і регіональних програм 
та державних витрат на їх реалізацію.

5. Державна служба: 1) реалізувати комплекс 
заходів щодо боротьби з корупцією в системі 

публічного управління; 2) забезпечити достат-
ню кількість державних службовців відповідно 
до функцій, що виконуються державними органа-
ми; 3) впровадити реальні інструменти забезпечен-
ня конкуренції в кадровій політиці; 4) розробити 
пакет заходів щодо посилення матеріальної та не-
матеріальної мотивації державних службовців; 
5) проаналізувати якість існуючої системи нав-
чання та підвищення кваліфікації кадрів системи 
публічного управління; 6) посилити механізми 
реалізації гендерної політики в системі публічного 
управління [4, c. 187].

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Реалізація заходів реформування публічного 
управління повинна істотним чином підвищити 
якість розробки заходів політики та її інструмен-
тів, посилити ефективність реалізації, а також 
забезпечити відповідний моніторинг та оцінку 
процесу досягнення поставлених цілей політи-
ки та очікуваних результатів. Побудова системи 
державних інституцій, заснованих на демокра-
тичних принципах, посилить в цілому потенціал 
держави та можливості її партнерів — суспільства 
та приватного сектора. В цьому й буде полягати 
потужність всієї країни та одне з важливих її кон-
курентних переваг.
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ГАРАНТІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДДІ

ГАРАНТИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУДЬИ

GUARANTEES AS AN ELEMENT OF THE LEGAL STATUS OF A JUDGE

Анотація. Стаття присвячена дослідженню гарантій як елементу правового статусу судді. Розглядається ефективність 
здійснення правосуддя судовою владою як самостійною гілкою державної влади, на яку покладено функцію захисту прав 
і законних інтересів осіб у державі. Стверджується, що право на судовий захист належним чином можна реалізувати 
тільки за наявності ефективного механізму судового захисту, який стає реальним за умови існування гарантій діяльності 
судді. Незалежність і самостійність судової влади зумовлена конституційним принципом поділу влади, проголошеним 
Конституцією України. Однак саме у демократичних державах цей принцип набуває особливого значення, адже йдеть-
ся про законодавчо закріплені гарантії та ефективні механізми «стримувань та противаг» в організації та діяльності 
різних гілок демократичної влади. Кожна з гілок влади — законодавча, виконавча та судова, самостійно виконує лише 
їй притаманні функції, не підпорядковуючись одна одній. Рішення, що виносять органи судової влади завдяки їхній не-
залежності, не потребують додаткового затвердження органами інших гілок державної влади. Важливою передумовою 
цього є захист судової влади від незаконного впливу чи втручання зі сторони інших суб’єктів. Тільки самостійна судова 
влада може стати гарантом верховенства права, здійснення ефективного та доступного правосуддя і справедливого 
судового вирішення справ у державі. Гарантії діяльності судді щодо здійснення правосуддя поділяються на три групи: 
гарантії процесуальної діяльності судді як носія судової влади, суб’єкта судового процесу; організаційно- правові гарантії 
діяльності судді як особи, що заміщує державну посаду і є членом суддівського співтовариства; соціально- правові гаран-
тії судді як громадянина з особливим правовим статусом, обмеженого у цивільних правах законодавством про статус 
суддів, який займає відокремлене положення у суспільстві.

Ключові слова: суддя, судова влада, статус судді, незалежність, недоторканність, самостійність судової влади.

Аннотация. Статья посвящена исследованию гарантий как элемента правового статуса судьи. Рассматривается эф-
фективность правосудия судебной властью как самостоятельной ветвью государственной власти, на которую возложена 
функция защиты прав и законных интересов лиц в государстве. Утверждается, что право на судебную защиту должным 
образом можно реализовать только при наличии эффективного механизма судебной защиты, который становится ре-
альным при условии существования гарантий деятельности судьи. Независимость и самостоятельность судебной власти 
обусловлена конституционным принципом разделения властей, провозглашенным в Конституции Украины. Однако, 
именно в демократических государствах этот принцип приобретает особое значение, ведь речь идет о законодательно 
закреплённых гарантиях и эффективном механизмы «сдерживания и противовесов» в организации и деятельности 
различных ветвей государственной власти. Каждая из ветвей власти — законодательная, исполнительная и судебная, 
самостоятельно выполняет только ей присущие функции, не подчиняясь друг другу. Решения выносят органы судебной 
власти благодаря их независимости, потому что не требуется дополнительного утверждения органами других ветвей 
государственной власти. Важнейшей предпосылкой этого является защита судебной власти от незаконного влияния или 
вмешательства со стороны других субъектов. Только самостоятельная судебная власть может стать гарантом верховенства 
права, осуществления эффективного и доступного правосудия и справедливого судебного решения дел в государстве. 
Гарантии деятельности судьи по осуществлению правосудия делятся на три группы: гарантии процессуальной деятельности 
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судьи как носителя судебной власти, субъекта процесса; организационно- правовые гарантии деятельности судьи как 
лица, замещающего государственную должность и является членом судейского сообщества; социально- правовые га-
рантии судьи как гражданина с особым правовым статусом, ограниченного в гражданских правах законодательством 
о статусе судей и занимающего обособленное положение в обществе.

Ключевые слова: судья, судебная власть, статус судьи, независимость, неприкосновенность, самостоятельность 
судебной власти.

Summary. The article is devoted to the study of guarantees as an element of the legal status of a judge. The article consid-
ers the effectiveness of justice by the judiciary as an independent branch of state power, which is entrusted with the function 
of protecting the rights and legitimate interests of persons in the state. It is argued that the right to judicial protection can be 
properly realized only if there is an effective mechanism of judicial protection, which becomes real if there are guarantees for the 
activity of a judge. The independence and independence of the judiciary is due to the constitutional principle of separation of 
powers, proclaimed in the Constitution of Ukraine. However, it is in democracies that this principle acquires special significance, 
because we are talking about legally enshrined guarantees and effective mechanisms of «containment and balances» in the 
organization and activities of various branches of government. Each of the branches of government — legislative, executive and 
judicial, independently performs only its inherent functions, not obeying each other. Decisions are made by the judiciary due 
to their independence, because no additional approval by the bodies of other branches of government is required. The most 
important prerequisite for this is the protection of the judiciary from unlawful influence or interference from other actors. Only 
an independent judiciary can become the guarantor of the rule of law, the implementation of effective and accessible justice 
and a fair judicial decision of cases in the state. The guarantees of the judge’s activity in the administration of justice are divided 
into three groups: guarantees of the procedural activity of the judge as the bearer of judicial power, the subject of the process; 
organizational and legal guarantees for the activity of a judge as a person holding a public office and is a member of the judicial 
community; social and legal guarantees of a judge as a citizen with a special legal status, limited in civil rights by legislation on 
the status of judges and occupying a separate position in society.

Key words: judge, judicial power, status of a judge, independence, inviolability, independence of the judiciary.

Постановка проблеми. Проблеми правових гаран-
тій діяльності суддів активно досліджуються 

у науці на загальнотеоретичному та галузевому 
рівнях. Традиційно саме питання про гарантії 
пов’язується з необхідністю захисту прав і свобод 
людини та громадянина в суспільстві, з формуван-
ням механізму такого захисту, із забезпеченням 
законності у діяльності державних органів, орга-
нів місцевого самоврядування тощо. У науковій 
літературі зазначається, що юридичні гарантії — 
це одна з умов забезпечення реальності прав лю-
дини, а не фіктивності функціонування принципів 
правової держави. Звідси очевидно, що дослідження 
гарантій, як елементу статусу судді, є актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідженню юридичних гарантій діяльності судової 
влади присвячували увагу у наукових працях такі 
вчені і практики: Р. М. Аюпова, М. А. Бояринцева, 
А. М. Колодій, О. В. Константий, М. В. Косюта, 
В. В. Кривенко, Р. О. Куйбіда, І. Й. Магновський, 
І. Є. Марочкін, Б. Д. Мартиненко, О. Є. Міщенко, 
О. А. Михайлюк, А. О. Неугодніков, А. Ю. Осадчий, 
Ю. С. Педько, В. В. Рунова, Р. М. Скриньковський, 
М. І. Шатерніков, І. І. Яцкевич та ін. Удоскона-
лення судової системи, підвищення ефективності 
здійснення правосуддя передбачає не лише подаль-
ший розвиток системи гарантій діяльності суддів, 
а й відповідно доцільність проведення теоретико- 
прикладних досліджень у цьому напрямі.

Мета статті. Метою статті є дослідження гаран-
тій як елементу правового статусу судді.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Здійснення правосуддя, як жодна інша державна 
діяльність, пов’язана з особистістю носія судової 
влади. Традиційно основи статусу суддів в юри-
дичній літературі зводять до сукупності положень 
Конституції України стосовно їх незалежності, 
незмінності та недоторканності.

Статус судді визначається Конституцією України 
для того, щоб гарантувати здійснення правосуддя 
незалежним і безстороннім судом [1]. Суспільство 
та держава, пред’являючи до судді і його професій-
ної діяльності високі вимоги, мають право та зо-
бов’язані забезпечити додаткові гарантії належного 
здійснення діяльності з відправлення правосуд-
дя, що дозволяє зберігати довіру до незалежності 
та неупередженості. Зокрема, основні принципи 
і методи утвердження незалежності суддів зазначені 
в Рекомендації № (94) 12 державам- членам щодо 
незалежності, дієвості та ролі суддів [2, с. 177].

На конституційно- правовому рівні встановлені 
вимоги до кандидатів у судді, що визначають зна-
чимі для суспільства та держави якості особистості 
судді, заходи захисту від різного роду посягань 
і гарантій, спрямовані на забезпечення незалеж-
ності судді та на забезпечення заходів виключення 
впливу на органи судової влади з боку органів ін-
ших гілок державної влади. Конституція визначає 
зміст законодавства, що розвиває ці конституційні 
положення.

Статус судді є не особистим привілеєм, а засо-
бом, покликаним забезпечувати кожному захист 
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прав і свобод правосуддям. Статус судді є гарантією 
загального конституційного статусу особи та під-
лягає конституційно- правовому захисту, рівень 
якого не може знижуватися відносно досягнутого.

Дана вимога прямо закріплена в Законі Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів», згідно 
якого в Україні не можуть видаватися закони 
та інші нормативно- правові акти, що скасовують 
або применшують самостійність судів, незалеж-
ність суддів, у тому числі гарантії матеріального 
та соціально- побутового забезпечення [3]. Одні-
єю з основних причин проведення двох останніх 
судових реформ в Україні (2015 і 2019 рр.) була 
необхідність забезпечення самостійності судової 
влади, що видається неможливим без незалежних 
судів і неупереджених суддів [4, с. 140].

Щомісячна грошова винагорода і щоквартальне 
грошове заохочення суддям не можуть бути змен-
шені протягом усього часу перебування на посаді. 
З цього виходить і законодавець в Законі України 
«Про судоустрій і статус суддів», положення яко-
го, засновані на Конституції України, є базовими, 
який виключає у ході конкретизації та розвитку 
обмеження або зниження рівня встановлених га-
рантій. Не вимагає також пояснень необхідність 
всебічного забезпечення виконання суддею покла-
дених на нього державних обов’язків.

Але одночасно статус судді визначає особливе 
становище у суспільстві як громадянина. Саме 
це особливе становище, по суті, є гарантією за-
безпечення тих його прав і обов’язків, які суддя 
реалізує, безпосередньо здійснюючи правосуддя, 
здійснюючи владні правомочності [5]. З цієї точки 
зору, статус судді — це такий стан, стан громадя-
нина, наділеного суддівськими повноваженнями, 
при якому ніщо не може перешкодити йому вер-
шити правосуддя, керуватися лише Конституці-
єю та законом. Це також передбачає необхідність 
особливої поведінки судді не тільки у суддівській 
мантії, а й протягом всього життя. Навіть, висту-
паючи в особистій якості як громадянин, суддя 
не має права представляти державні чи громадські 
органи, політичні партії та рухи, підприємства, 
установи та організації, посадових осіб, державні 
та територіальні утворення, соціальні групи.

У юридичній літературі зазначається, що ви-
магають більш чітких законодавчих гарантій 
принципи незмінності та недоторканності судді. 
Необхідно конституційно закріпити норму про 
те, що суддя не може бути притягнутий до від-
повідальності за висловлену думку при розгляді 
конкретної справи, а також встановити випадки 
та процедури позбавлення недоторканності судді. 
У багатьох демократичних державах, де судова 
гілка влади має свої давні традиції, панує загальне 
розуміння того, що тлумачення та застосування 
закону суддею не підлягає дисциплінарній пере-
вірці, оскільки це прерогатива процесуального 

контролю, здійснюваного в межах апеляційного, 
касаційного чи іншого процесуального перегляду 
судового рішення [6, c. 64].

Видається логічним конституційно закріпити 
принцип самоврядування суддівського співтовари-
ства зі встановленням видів і повноважень органів, 
утворених судовою владою у цих цілях, оскіль-
ки це важливий елемент в організації діяльності, 
у встановленні та припиненні повноважень носія 
судової влади. Без цього конституційно закріпле-
ного «стану» суддя не може чинити правосуддя.

Суддя покликаний здійснювати повноважен-
ня незалежно від будь-яких сторонніх впливів. 
Водночас слід зазначити, що головним елементом 
особливого правового статусу судді, основною умо-
вою життєдіяльності самостійної і авторитетної 
судової влади, що неупереджено здійснює право-
суддя та надійно захищає права та законні інтереси 
особи, є незалежність судді. Без незалежного суду 
не може бути справедливої судової влади, а також 
належного забезпечення прав людини.

Однак конституційна категорія «незалежність 
судді» так само, як і категорія «самостійність» 
органів судової влади, не розкривається у Консти-
туції України і у Законі України «Про судоустрій 
і статус суддів». У ст. 126 Конституції України 
декларується, що судді незалежні та підкоряються 
тільки Конституції України та закону.

При винесенні судового рішення суддя зобов’я-
заний щодо принципу незалежності діяти в умо-
вах, що виключають сторонній вплив на свободу 
волевиявлення, не має права запитувати або отриму-
вати вказівки з питань, прийнятих до попереднього 
вивчення, чи тих, що розглядаються судом.

Принцип незалежності суддів і підпорядкування 
тільки закону тісно пов’язаний з принципом рівно-
сті всіх перед законом і судом. Тільки незалежний 
суд здатний забезпечити справжню рівність всіх 
перед законом і судом. Правові аспекти забезпе-
чення незалежності суддів закріплені на рівні кон-
ституційних норм та принципів і в Законі України 
«Про судоустрій і статус суддів».

Зовнішніми заходами впливу можна лише 
зламати або підтримати цю властивість особи — 
але не можна змусити здобути незалежність при 
її відсутності. У цьому полягає складність відбору 
кадрів у суддівське співтовариство.

Ми можемо тільки говорити та міркувати про 
наявність даної якості у суддів як носіїв держав-
ної влади, спираючись на емпіричні показники. 
З іншого боку, організаційно- правовими заходами 
можна підтримати та розвинути у конкретного суд-
ді почуття незалежності. Закон України «Про су-
доустрій і статус суддів» декларує такі положення.

На думку В. М. Кравчука, з врахуванням спе-
цифіки конституційно- правового регулювання, 
конституційно- правовий статус суддів розглядаєть-
ся як система суспільних відносин, що виникають 
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у зв’язку з організацією та здійсненням судової 
влади суддями, яку можна визначити, як особли-
вий предмет конституційно- правового регулювання 
у сфері правосуддя; як інститут конституційного 
права, що об’єднує як матеріальні, так і проце-
суальні норми, пов’язані з реалізацією суддями 
їхніх прав та обов’язків; як врегульована нормами 
конституційного права та втілена у певні форми 
діяльність суддів щодо реалізації ними судової 
влади [7, c. 13].

Обсяг конституційно- правового регулювання 
статусу суддів значно перевищує обсяг консти-
туційно- правового статусу Президента України, 
депутата Верховної Ради України, що принципово 
відрізняє правовий статус суддів від статусу наз-
ваних осіб, які, згідно з Конституцією, так само 
володіють недоторканністю.

Законодавство не встановлює жодних обмежень 
на зайняття посади Президента України, депутата 
Верховної Ради України при наявності родинних 
зв’язків кандидата з особами, які перебувають 
на підлеглих (або навпаки на вищих) посадах; 
не встановлює ніяких обмежень громадянських 
прав громадянина при виході з зазначених посад 
у відставку.

Конституція України встановивши, що суд-
ді незалежні і підкоряються тільки Конституції 
і закону, визначила категорію «незалежність» 
як властивість, що відноситься до носія судової 
влади — громадянина, наділеного суддівськими 
повноваженнями. Зміст принципу незалежнос-
ті судді законодавець визначив у Законі України 
«Про судоустрій і статус суддів».

Незалежність судді забезпечується: передба-
ченими законом процедурами здійснення право-
суддя; забороною, під загрозою відповідальності, 
втручанням у діяльність зі здійснення правосуддя; 
встановленим порядком зупинення та припинення 
повноважень судді; правом судді на відставку; не-
доторканністю судді; системою органів суддівського 
співтовариства; наданням судді за рахунок держа-
ви матеріального та соціального забезпечення, від-
повідного статусу; тим, що суддя не зобов’язаний 
давати пояснення по суті розглянутих справ або 
справ, що перебувають у провадженні, представ-
ляти їх для ознайомлення інакше, ніж у випадках 
та порядку, передбачених процесуальним законом.

До цього необхідно додати, що незалежність 
судді забезпечується ще встановленим поряд-
ком відбору претендентів на посаду судді та при-
значення на цю посаду, порядком просування 
по службовій кар’єрі. У цьому полягає глибокий 
зміст, бо незалежність судді це якість особисто-
сті, а не професії, посади. Суддя як особистість 
не може бути незалежний, якщо в чомусь, навіть 
за межами професійної діяльності, він залежний. 
Одночасно законодавець встановив підзвітність 
суддів діяльності зі здійснення правосуддя.

У Стратегії розвитку системи правосуддя та кон-
ституційного судочинства на 2021–2023 роки за-
значено, що незалежне та неупереджене право-
суддя є запорукою сталого розвитку суспільства 
і держави, гарантією додержання прав і свобод 
людини та громадянина, прав та законних інтере-
сів юридичних осіб, інтересів держави, зростання 
добробуту та якості життя, створення привабливого 
інвестиційного клімату, своєчасного, ефективного 
і справедливого вирішення правових спорів на за-
садах верховенства права [8].

При визначенні правового статусу судді не-
обхідно вирішити, що первинним у забезпечен-
ні незалежності громадянина, який наділяється 
суддівськими повноваженнями, є особисті якості 
або правове становище посади. Особистість, наді-
лена суддівськими повноваженнями, — унікаль-
не явище. Щодо особливого становища у суспіль-
стві, то це громадянин з особливим обмеженим 
цивільно- правовим статусом, з іншого — у сис-
темі державної служби особа, наділена владними 
повноваженнями по відношенню до суспільства 
та до державної влади. Суддя знаходиться одночас-
но у системі державної влади та суспільстві і над 
державною владою та суспільством.

Незалежність судді як статусна характеристика 
це здатність особи, наділеної суддівськими повно-
важеннями, додержуватися присяги судді, здійс-
нювати неупереджено та професійно правосуддя 
незалежно від спроб впливу учасників судового 
процесу, представників інших гілок державної 
влади, політичних, економічних, кримінальних 
кіл, підкоряючись тільки Конституції України 
та закону.

Незалежність судді визначається рівнем само-
свідомості суб’єкта, проявляється як внутрішня 
властивість, яка виховує в процесі формування лю-
дини особистість. Це головний елемент особливого 
правового статусу судді, основна умова діяльності 
самостійної і авторитетної судової влади щодо за-
хисту прав і законних інтересів особи.

Ні державно- правовими способами, ні громад-
ськими заходами не можна забезпечити незалеж-
ність, якщо людина внутрішньо не готова до свободи 
та незалежності. Аналіз законодавства показує, що 
законодавець, визначаючи систему принципів діяль-
ності судової влади, не надав однозначно певного 
місця принципу незалежності суддів.

На думку О. В. Горецького, питання забез-
печення та дотримання гарантій незалежності 
суддів в Україні є достатньо проблемним, адже, 
з одного боку, збільшується кількість випадків 
втручання в діяльність суддів, впливу та тиску, 
про що свідчить статистика з повідомлень суд-
дів про таке втручання, а з іншого боку, зростає 
кількість кримінальних справ, порушених проти 
суддів за фактом прийняття завідомо незаконного 
рішення та хабарництва [9].
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У законодавстві про судову владу правові аспек-
ти забезпечення конституційних гарантій діяль-
ності суддів по здійсненню правосуддя закріплені 
на рівні конституційних норм-принципів.

Аналіз чинного законодавства показує, що дер-
жава встановлює сукупність гарантій діяльності 
судді щодо здійснення правосуддя та законодавчо 
закріплює заходи забезпечення прав і обов’язків 
зі здійснення правосуддя, які можна розділити 
на три групи:
 – гарантії процесуальної діяльності судді — носія 
судової влади, суб’єкта судового процесу. Це 
професійна компонента статусу судді, що забез-
печується процесуальними гарантіями;

 – організаційно- правові гарантії діяльності судді 
як особи, яка заміщує державну посаду України 
і є членом суддівського співтовариства. Це служ-
бова компонента статусу судді, що забезпечується 
організаційно- правовими гарантіями заміщення 
державної посади, важливе значення в якій має 
суддівська службова кар’єра;

 – соціально- правові гарантії судді як громадянина 
з особливим правовим статусом, обмеженого у 
цивільних правах законодавством про статус суд-
дів і займає відокремлене положення у суспіль-
стві. Це соціально- правова компонента статусу 
судді, що забезпечується соціально- правовими 
гарантіями незалежності чинного судді та судді 
у відставці.
Гарантії процесуальної діяльності судді — 

це встановлена законом процедура здійснення пра-
восуддя, що передбачає повну свободу та незалеж-
ність судді як носія судової влади у межах судового 
процесу; заборона під загрозою відповідальності 
втручання у діяльність зі здійснення правосуддя. 
Процесуальні гарантії судді вивчаються та визна-
чаються у процесуальних галузях права та щодо 
єдності статусу суб’єкта судового процесу в одно-
осібній або колективній формі, який не залежать 
від того, яку конкретну суддівську посаду займає 
суддя у суддівському корпусі даного суду.

Організаційно- правові гарантії діяльності судді 
як особи, що заміщує державну посаду державної 
служби — це встановлений законом порядок від-
бору кандидатів на державну посаду державної 
служби — посаду судді, порядок проходження 
суддею державної служби — службова суддівська 
кар’єра, порядок та підстави притягнення до ад-
міністративної та кримінальної відповідальності, 
застосування оперативно- розшукових заходів, об-
меження громадянських прав і свобод.

Соціально- правові гарантії діяльності судді — 
це встановлений законом особливий порядок забез-
печення життєдіяльності громадянина, наділеного 

суддівськими повноваженнями, і членів його сім’ї 
у період здійснення ним суддівських повноважень 
та при відході у відставку: недоторканність судді; 
законодавче регулювання державного страхування 
життя та здоров’я суддів і членів їх сімей; надання 
судді за рахунок держави матеріального та соціаль-
ного забезпечення, відповідного високому статусу; 
право судді на відставку та відповідне матеріальне 
та соціальне забезпечення в цей період.

Законом України «Про судоустрій і статус суд-
дів» встановлено, що гарантії незалежності судді, 
включаючи заходи правового захисту, матеріаль-
ного та соціального забезпечення, поширюються 
на всіх суддів в Україні і не можуть бути скасовані 
та знижені іншими нормативно- правовими актами.

Будь-яке втручання в діяльність судді щодо 
здійснення правосуддя переслідується законом.

Висновки і пропозиції. Правові гарантії — 
це правові засоби, виражені в нормативно- правових 
приписах, реалізація яких може забезпечи-
ти або забезпечує можливість реалізації інших 
нормативно- правових приписів. Правові гарантії 
виконують регулятивну, охоронну і забезпечу-
вальну функції в системі правового регулювання. 
Підставою класифікації правових гарантій пови-
нен бути тип їх зовнішнього вираження, тобто тип 
нормативно- правового припису. Можна виділяти 
гарантії, закріплені в нормативно- правових при-
писах, що виражають норми права, та гарантії, 
закріплені в нормативно- правових приписах, які 
не виражають норми права.

Законодавець суттєво розширив гарантії неза-
лежності судді, винісши її за рамки здійснення 
правосуддя, поширивши на всю життєдіяльність 
особи, наділеної суддівськими повноваженнями. 
Для забезпечення реальної незалежності судді- 
громадянина у суспільстві та структурах державної 
влади необхідно, щоб гарантії незалежності поши-
рювалися на всі сфери життєдіяльності, важливу 
роль у цьому відіграють соціально- правові гарантії 
судді- громадянина.

Незалежність судді як статусна характеристи-
ка — це здатність особи, наділеної суддівськими 
повноваженнями, дотримуватися клятви судді, 
чесно та сумлінно виконувати обов’язки, здійсню-
вати правосуддя, підкоряючись тільки закону, бути 
об’єктивним і справедливим. Для цього держава 
гарантує громадянину забезпечення належних умов 
життя, роботи та відпочинку, що відповідають рів-
ню судді в ієрархії державних посад, ступеню від-
повідальності за рішення, що приймаються іменем 
України, забезпечує захист особи від політичного, 
економічного, адміністративного та кримінального 
впливу.
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НАУКОВЕ ОСМИСЛЕННЯ І ПРАКТИЧНЕ  
ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ФУНКЦІЯ»  

В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

НАУЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИЯ»  

В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

SCIENTIFIC JUDGMENT AND PRACTICAL  
APPLICATION OF THE CONCEPT «FUNCTION»  

OF PUBLIC ADMINISTRATION

Анотація. Актуальність питання перерозподілу обов’язків щодо виконання державою багатьох соціально- економічних 
питань призводить як до перегляду її функцій, так і делегування деяких із них публічному сектору. Сучасні тенденції роз-
витку суспільства ведуть до зміни поглядів на таку класичну категорію як «функція».

У статті досліджено наукові підходи до визначення поняття «функції» як категорії управління як сучасними науков-
цями так і засновниками управлінської науки, які вивчали теорію і історію управління в різні періоди. Автором деталь-
но проаналізовано сутність і характеристику терміну «функція» і «функціонал» в контексті державного та галузевого 
управління, також зроблено акцент на різних формах їх трактувань.

На підставі аналізу великої кількості визначень і формулювань даної категорії, сформульовано власне визначення 
функцій публічного адміністрування в соціально- економічній сфері України. Уточнено перелік головних функцій держа-
ви, виконання яких впливають на формування і розвиток сучасного українського суспільства. Відокремлено і уточнено 
поділ на загальні та допоміжні функції публічного адміністрування, проаналізовано їхній зміст. В процесі дослідження 
сформульовано і розкрито власне розуміння поняття «функція» в різних сферах управління.

В статті припущено, що функція спостереження краще за державу несе суспільство у своєму бажанні до прагнення 
справедливості. Запропоновано уточнення функції спостереження, як такої що витікає із контролю та аналізу. Відмічено, 
якщо управління має на меті кадрове наповнення і ресурсне забезпечення, то функції чітко орієнтуються з цих вимог. Аналі-
зуючи питання функцій саме публічного адміністрування, автором зазначено, що розгляд проблем соціально- економічної 
сфери потребує спеціального функціоналу, який має бути осучасненим згідно ринкових вимог і зрілості суспільства.

Ключові слова: функції, публічне адміністрування, публічне управління, контроль.
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Аннотация. Актуальность вопроса о перераспределении обязанностей государства по выполнению социально- 
экономических задач приводит как к пересмотру его функций, так и к делегированию некоторых из них публичному 
сектору. Современные тенденции развития общества ведут к изменению взглядов на такую   классическую категорию 
как «функция».

В статье исследованы научные подходы к определению понятия «функции» как категории управления современны-
ми учеными и основателями управленческой науки, которые изучали теорию и историю управления в разные периоды.

Автором детально проанализированы сущность и характеристика термина «функция» и «функционал» в контексте 
государственного и отраслевого управления, а также сделан акцент на различных формах их трактовок.

На основании анализа большого количества определений и формулировок данной категории, сформулировано 
собственное определение функций публичного администрирования в социально- экономической сфере Украины. Уточ-
нен перечень основных функций государства, выполнение которых влияют на формирование и развитие современного 
украинского общества. Обособленно и уточнено разделение на общие и вспомогательные функции публичного адми-
нистрирования, проанализировано их содержание. В процессе исследования сформулированы и раскрыты собственное 
понимание понятия «функция» в различных сферах управления.

В статье предположено, что функцию наблюдения лучше чем государство осуществляет именно общество в своем 
желании к стремлению справедливости. Также предложено уточнение функции наблюдения, как таковой вытекающей 
с контроля и анализа. Отмечено, если управление имеет такую цель как кадровое наполнение и ресурсное обеспече-
ние, то функции должны четко ориентироваться из этих требований. Анализируя вопрос функций публичного админи-
стрирования, автором отмечено, что рассмотрение проблем социально- экономической сферы требует специального 
функционала, который в свою очередь должен быть осовремененным согласно рыночным требованиям и зрелости 
общества.

Ключевые слова: функции, публичное администрирование, публичное управление, контроль.

Summary. The relevance of a question of redistribution of obligations of the state on accomplishment of social and eco-
nomic tasks leads both to revision of its functions, and to delegation of some of them to the public sector. Current trends of 
development of society lead to change of views of such classical category as «function».

In article scientific approaches to determination of the concept «functions» as categories of management of modern scien-
tists and founders of managerial science who studied the theory and the history of management during the different periods are 
investigated. The author in details analysed essence and characteristic of the term «function» and «functionality» in the context 
of the public and branch management and also the emphasis on various forms of their treatments is placed.

On the basis of the analysis of a large number of determinations and formulations of this category, own determination of 
functions of public administration in the social and economic sphere of Ukraine is formulated. The list of the main functions of 
the state which accomplishment influence forming and development of modern Ukrainian society is specified. Separately also 
separation into the general and support functions of public administration is specified, their contents is analysed. In the course 
of the research are formulated and opened own understanding of the concept «function» of various spheres of management.

In article it is assumed that function of observation it is better than the state performs society in the desire to aspiration of 
justice. Refining of function of observation, as such following from control and the analysis is also offered. It is noted if man-
agement has such purpose as personnel filling and resource providing, then functions have to be guided accurately from these 
requirements. Analyzing a question of functions of public administration, the author noted that consideration of problems of 
the social and economic sphere demands special functionality which in turn has to be modernized according to market require-
ments and a maturity of society.

Key words: functions, public administration, public management, control.

Постановка проблеми. В останні роки в багатьох 
державах світу деякі функції держави перегля-

даються з погляду їх ефективності і прагматичнос-
ті. Яскраві і вдалі соціально- економічні реформи є 
прикладом для розуміння суспільством своєї ролі, 
обов’язків і функцій, які можуть бути корисними 
у вирішенні питань часто затратних для місцевих 
бюджетів. Сьогодні відбувається стрімкий розви-
ток суспільних відносин, переглядається та пере-
осмислюється як участь держави так і обов’язки 
суспільства у вирішення економічних і соціальним 
питань. Не існує більш або менш «зобов’язаних» 
у ставленні системи до індивідуума, або навпаки 
індивідуума до державної системи.

Відтак, методи і способи потребують подекуди 
скорочення, а коли й осучаснення. Класифікація 
і види функцій держави, або представників дер-
жави завжди було предметом вивчення і аналізу 
науковців. Особливо, коли проблеми менеджменту 
переходять в коло державно- приватного партнер-
ства. можна розвивати у тих напрямках, які є 
пріоритетними для держави і суспільства. Обрані 
підходи до вивчення функціоналу керівника або 
управлінця завжди несуть суб’єктивний харак-
тер. Тому стаття присвячена саме вивченню різ-
них поглядів на поняття «функція» і визначенню 
спільних рис або протиріч. Публічне управління 
і адміністрування в соціально- економічній сфері є 
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індикатором сталого розвитку суспільства і держа-
ви, тому питання про функції публічного управ-
ління є надзвичайно важливими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням змісту функцій управління присвячені 
праці багатьох дослідників в юриспруденції, зо-
крема праці Ю. П. Битяка [6], Є. І. Білокура [8], 
А. Л. Гапоненка [12], Ю. Д. Кунєва [6]; аналогічні 
питання щодо органів Національної поліції Укра-
їни та органів внутрішніх справ розглядалися 
В. М. Плішкіним [13], Ю. Н. Стариловим [15]. О.Ю 
Амосов і Н. Л Гавкалова [16], Лозинська Т. М., [1] 
висвітлювали ці теми в своїх роботах по держав-
ному і публічному управлінню. Крім того, не мож-
на обійти В. Б. Авер’янова [7], Д. М. Бахраха [9], 
І. Л. Бородіна [11] — праці яких стали базою для 
аналізу теорії та методології управління.

Постановка завдання. Тематика даної публікації 
пов’язана із пошуком сучасних і актуальних дефіні-
цій, та визначень, які змінюються під впливом часу 
і реформувань. Треба розуміти, що і етимологія по-
няття і історичні віхи мають певний вплив на фор-
мування поглядів науковців і дослідників в різні 
періоди. Для досягнення розуміння нам потрібно 
зробити певний екскурс в історію і прослідкувати 
розвиток так званих «функціонерів», починаючи 
з XVII сторіччя. Наступне завдання, це вивчення 
принципів управління, які покладені в створення 
системи функціональних обов’язків А. Файоля. 
Для створення уявлення про зміст управлінської 
діяльності потрібно дослідити думки вітчизняних 
і зарубіжних вчених, які доклали зусиль до ство-
рення методології публічного управління і визначи-
ли підходи до аналізу властивостей і понять «функ-
ція» чи «функції». Важливо також виявити типові 
ознаки функції як таких, і дослідити визначення 
і пояснення функцій у різних наукових працях. 
В результаті необхідно сформулювати сучасне ба-
чення функції держави, як держави що служить 
інтересам народу, а звідси вийти на поняття «дер-
жавний сервіс» і «адміністративна послуга».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Державне управління стало об’єктом наукового 
інтересу у 17 сторіччі. Риторика питання щодо пер-
винності формування ідей управління суспільством 
і формування певної системи державне управління 
є актуальним і сьогодні. Ці питання викликали 
розуміння взаємодії суспільної та приватної сфе-
ри, які тільки починали з’являтися, а теоретичні 
обґрунтування цих процесів зумовили появу ви-
значень, термінології і форм.

Функції як категорії управління поставили 
питання природи їх виникнення і сфер застосу-
вання. Зрозуміло, що ідеальним, як його можна 
було б назвати у всі часи був би стереотип вищого 
керівника, у вигляді монарха. Монарх, як пред-
ставник найвищої сили на землі, має владу, силу 
і обов’язки перед своїм народом. Ці незаперечливі 

ресурси давали монарху право на здійснення дій, 
які за його розумінням він може застосовувати 
у різних ситуаціях.

У середині XVII сторіччя фон Зекендорф (Німеч-
чина) у своїх працях здійснив першу спробу докладно 
розглянути сутність і зміст різних видів адміністра-
тивної роботи. Як викладено в роботі групи україн-
ських науковців практика спеціального призначення 
службовців привела до появи нової науки — каме-
ралістики, а тому майбутні так звані функціонери 
отримували фахову освіту до того як почнуть працю-
вати на благо держави. Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є, 
Ж.-Ж. Руссо, А. Фергюсон, А. Сміт та багато інших 
мислителів висвітлювали в своїх роботах важливі 
питання теорії державного управління. Розуміючи 
тенденції того часу, вже тоді було визнано силу вер-
ховенства суспільства над державою, і що означало 
початок періоду від невтручання до скорочення по-
вноважень держави у сфері управління справами 
і розвитком суспільства [1, с. 36].

Велика заслуга в розробці цієї проблематики на-
лежить класичній (адміністративній) школі, відо-
мими представниками якої були А. Файоль, Л. Ур-
вік, Л. Уайт. А. Файоль виділив шість основних 
груп функцій управління: технічні, комерційні, 
фінансові, страхові, облікові й адміністративні. 
Причому серед них адміністративним функціям 
він надавав визначальне значення, вважаючи, що 
саме вони виконують завдання розробки загальної 
програми діяльності організації, підбору кадрів, 
координації зусиль різних підрозділів. Наведені 
нижче функції стали віддзеркаленням принципів 
управління, які А. Файоль вкладав в свою теорію 
адміністрації, будучи переконаним у тому, що 
запропоновані основоположення універсальні для 
всіх сфер економіки [2, с. 51].
 • Розпорядчо- регламентаційна функція — спрямо-
вана на встановлення порядку діяльності органів 
влади, місцевого самоврядування, громадських 
організацій окремих громадян. Це організаційна 
функція.

 • надання публічних послуг або надання їх через 
відповідні інституції — забезпечення населення 
послугами неринкового характеру за бюджетні 
кошти; ця функція, до речі, є аналогом адміні-
стративної послуги;

 • господарчо- регулятивна функція — спрямована 
на регулювання господарської діяльності з допо-
могою дозволів, ліцензій тощо, а також участі 
держави в економічному житті; є також аналогом 
адміністративної послуги;

 • організаційна функція — дозволяє координува-
ти і узгоджувати діяльність влади і суспільства 
у всіх сферах публічного життя за виконавцями, 
термінами і ресурсами;

 • управління публічним майном — здійснюється 
з метою найефективнішого його використання, 
тобто максимально прагматично;
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 • експертна функція — полягає у проведенні екс-
пертизи проектів щодо їх безпечності, екологіч-
ності тощо. Сьогодні науковці називають її об-
ліковою;

 • контрольна функція — здійснюється з метою 
нагляду за процесом діяльності [3, с. 526].
Ми вважаємо, основний функціонал закладений 

саме в цих основних функціях.
Під час дослідження наукових праць, які ос-

таннім часом все більше повторюють один одного 
було помічено, що функціонал Файоля є основним 
для багатьох сфер економіки і суспільного життя. 
Дослідження у галузі загальної теорії управління, 
менеджменту, державного управління, соціології, 
публічного адміністрування, адміністративного 
права говорить, що, класифікуючи функції держав-
ного і публічного управління вчені дотримуються 
наступних точок зору.

Енциклопедичний словник з державного управ-
ління надає наступне визначення функції: «…функ-
ція це сукупність однорідних спеціалізованих робіт 
(дій, операцій), здатність реалізації яких підтриму-
ється в організації, обов’язок, або здатність опера-
тора (технічного об’єкта або людини) виконувати 
яку-небудь операцію…» [4, с. 745].

Велика кількість наукових праць, де досліджено 
поняття функції в контексті процесів державного 
та галузевого управління, в основному в юриспру-
денції. У Бугайчука К. Л можна знайти наступне 
визначення: «… узагальненому вигляді під функці-
єю управління розуміється спеціалізована частина 
управлінських дій, які можна охарактеризувати 
як типові, регулярні та стабільні види діяльності 
суб’єкта управління, що відрізняються однорідні-
стю цілей або дій…» [5, с. 113]. Юристи в своїх до-
слідженнях стверджують, що функції державного 
управління — це об’єктивно зумовлені необхідні-
стю видів владних, організаційних та регулюваль-
них засобів впливу держави на більшість неринко-
вих об’єктів. Вони є основою змісту управлінської 
діяльності, які несуть об’єктивний, універсальний 
характер, притаманних для всіх управлінських 
зв’язків, зумовлені певними конкретними цілями 
управління, є відносно самостійними та однорідни-
ми, здійснюються від імені держави відповідними 
органами (посадовими особами), мають державно- 
владний, організуючий характер, реалізуються 
в процесі управлінської діяльності і спрямовані 
на розвиток та забезпечення життєво необхідних 
потреб об’єкта управління [6, с. 129–130].

На думку відомого вченого В. Б. Авер’янова: 
«… функції слід розуміти як складники змісту 
управлінської діяльності, що відображають ок-
ремі напрями (види) цієї діяльності, включаючи 
відносно самостійні групи якісно однорідних дій 
керуючого суб’єкта…» [7, с. 17].

Є. І. Білокур надає нам таке визначення: «..від-
носно самостійні та однорідні складові змісту 

державно- управлінської діяльності, які відобража-
ють окремі напрями цієї діяльності, здійснюються 
уповноваженими органами (посадовими особами) 
державного управління і спрямовані на забезпечен-
ня виконання цілей і завдань державного управ-
ління» [8, с. 166].

Тож, ми можемо привести до загального угру-
пування наступні типові ознаки функцій як таких:
 – напрями керуючого та організуючого впливу;
 – об’єктивнсть і універсальність характеру;
 – державно- владні риси характеру;
 – відносна самостійність та однорідність;
 – здійснюються від імені держави;
 – спрямовані на досягнення цілей максимально 
прагматично і ефективно.
Д. М. Бахрах зазначає, функція розуміється 

у наступних двох тезах:
1. Функція пов’язується з об’єктом адміністра-

тивного впливу (предметний підхід). Відповідно, 
розрізняють такі функції державної адміністрації: 
забезпечення безпеки особистості, суспільства, дер-
жави, забезпечення розвитку економіки, здійснен-
ня адміністративно- господарської діяльності, забез-
печення реалізації соціальної політики держави;

2. Функція це один із загальних способів органі-
зації і адміністративного впливу влади на керовані 
об’єкти (т.з інструментальний підхід). У літературі їх 
часто називають загальними функціями [9, c. 166].

Ці підходи звичайно є актуальними для відно-
шень вертикальної системи управління і довгий час 
відповідала характеру тої політики, що здійснюва-
лась державою через державне управління. Зараз, 
коли важливим елементом будь-яких відносин є 
паритетність держави, ринку і суспільства, публіч-
ність і передачу багатьох повноважень ринковим 
суб’єктам, інструментальний і предметний підходи 
можна доповнити інституційним підходом.

В наших попередніх дослідженнях, ми зупи-
нялись на трьох підходах, які використовуються 
під час дослідження основ і принципів публічного 
управління. Так, ми дійшли висновку, що під час 
вивчення поведінки індивіда, ринково- ліберальній 
підхід найбільш інформативний. В сучасних мо-
делях менеджменту саме індивід є головним спо-
живачем послуги (або клієнтом).

Ліберально- комунітаріаністський підхід широко 
застосовується в концепції «політичних мереж» 
і має вплив на розвиток двосторонніх відносин між 
політичними інститутами держави і суспільством.

Ці підходи конкурують на практиці чи в сере-
дині окремої сфері або цілої країні. Тож, теоре-
тичні засади публічного адміністрування сьогодні, 
це аналіз, переосмислення і уточнення головних 
функцій держави як головного учасника органі-
зації будь-якої системи, і стабільності суспільства 
в цілому [10, с. 14].

Дослідження численних наукових праць розкри-
вають широту і всебічне використання визначень 
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і пояснень функцій в різних сферах управління, 
це дозволяє вченим, які дотримуються різних то-
чок зору і знаходити крім того і багато спільного.

Так у І. Л. Бородіна, функції публічного управ-
ління загальні, а саме: «…властиві всьому управ-
лінському процесу для всіх рівнів управлінських 
структур…вони відображають найбільш об’ємні 
завдання процесу публічного управління. До них 
належать: прогнозування, планування, регулю-
вання, координація, облік та контроль… [11, 
с. 27]. Хотілося б уточнити, що «спостереження» 
є частиною попереднього аналізу, і від нього за-
лежить об’єктивність аналізу, це так звані тен-
денції, які можна спрогнозувати з аналізу спо-
стережень (за конфліктами, окремими подіями, 
тощо). Функцію спостереження краще за державу 
несе суспільство у своєму бажанні до прагнення 
справедливості.

Ю. П. Битяк також відмічає, що: «…загальни-
ми функціями державного управління є прогно-
зування, планування, організація, регулювання, 
координація, облік та контроль…» [6, с. 131–132]. 
І. Є. Білокур виводить поняття внутрішньо орієн-
тованих функцій: організація, керування (управ-
ління), розпорядження, планування, координація, 
контроль та кадровий менеджмент [8, c. 146–147]. 
А. Л. Гапоненко вважав, що крім вище зазначених 
можна додати комунікацію і прийняття рішень 
[12, с. 22]. Ю. Д. Кунєв відзначає, що під визначен-
ня управлінських функцій підпадають тільки за-
гальні функції управління: аналіз, прогнозування, 
планування, організація, регулювання, контроль. 
Крім названих, слід виділити: облік, мотивацію, 
роботу з кадрами, координацію, аналіз проблем, 
прийняття рішень тощо, але ці функції не відпо-
відають визначенню загальних функцій або вже є 
складниками перелічених. Так у В. М. Плішкіна 
виникає ідея упорядкувати функції управління 
призначені для управлінської діяльності аналіз, 
прогнозування, планування, організацію, регулю-
вання, контроль [13, c. 88–89].

В роботі В. Д. Чернадчук зустрічається поділ 
на вже відомі групи, загальні, спеціальні та до-
поміжні. З його точки зору на першому місці має 
стояти інформаційна функція і це важливо, а вже 
потім — прогнозування, планування, організацій-
на, регулювання, координаційна, обліку та контр-
олю [14, с. 202].

Ми окреслили для себе такі три основні гру-
пи функцій, які, до речі, мають на меті кадрове 
наповнення і ресурсне забезпечення. Тож, перша 
група — функції орієнтування системи (прогнозу-
вання, планування, нормативне регулювання, мето-
дичне керівництво); друга — функції забезпечення 
системи (кадрова, матеріально- технічного забезпе-
чення, фінансування, організаційно- структурного 
забезпечення, інформаційного забезпечення); і тре-
тя — функції оперативного управління системою 

(безпосереднє регулювання діяльності, обліку, 
контролю, оцінки (всієї роботи, окремих праців-
ників, виконання конкретних завдань) [15, с. 174].

Підходячи до питання щодо функції публічного 
адміністрування, ми маємо певний погляд на сфери 
проблем, інструментом вирішення яких і є загаль-
ний, спеціальній і інституційний функціонал саме 
публічного адміністрування, а саме:
 – визначення, формулювання та ранжування су-
спільних проблем є прерогативою держави і су-
спільства, тож функції будуть різними по формі, 
і однорідними за метою;

 – визначення підходів до вирішення проблем, що 
виникають у «трикутнику» «влада — бізнес — 
громадяни»;

 – формування адміністративних структур, що ха-
рактерні до адаптивного типу щодо вирішення 
проблем;

 – розробка нормативних документів та плану дій 
щодо вирішення суспільно значущих проблем;

 – організація функціонування механізмів публіч-
ного адміністрування;

 – реалізація публічного контролю;
 – оцінка ефективності та результативності публіч-
ного адміністрування [15, с. 9].
Зважаючи на мету визначається і формальна 

систематизація функцій публічного управління. 
Науковці вважають доречною таку систематиза-
цію: в залежності від об’єкту управління, і від 
кінцевого результату. Далі, їх можна логічно роз-
ділити на внутрішні функції (управління всереди-
ні системи) і зовнішні функції (вплив на об’єкти 
управління). А також по характеру — економічні, 
соціальні, соціально- виховні і т. п. В літературі ж 
традиційним і класичним залишається їх поділ 
на загальні, спеціальні і допоміжні.

Спеціальні функції публічного управління ви-
значають обставини та умови публічного управлін-
ня. Для них є характерним специфічна дія того чи 
іншого суб’єкта або об’єкта публічного управління. 
Допоміжні функції забезпечують реалізацію ос-
новних і загальних функцій, їх ефективність зале-
жить від ефективності управлінської діяльності вза-
галі. Так, діловодство, кадри, матеріально- технічна 
діяльність, фінансова діяльність є допоміжними 
функціями публічного управління. Від їх грамот-
ної і своєчасної реалізації залежить ефективність 
управлінської діяльності в цілому. Всі функції пу-
блічного управління, на практиці, взаємодіють між 
собою та разом створюють єдину систему впливу 
суб’єкта на об’єкт публічного управління.

Висновки. В останні роки активно розвиваються 
нові форми співвідносин, кооперацій, корпора-
цій між державой і бізнесом, бізнесом і суспіль-
ством. Розвиток суспільства веде до перерозподілу 
обов’язків щодо багатьох соціальних та економіч-
них питань. Нові форми відносин, новий рівень 
діалогу в тріаді держава- ринок-суспільство створює 
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умови для перегляду методів, функцій і способів 
реалізації публічного управління сьогодні. Так, 
методи і способи потребують уточнення і осучас-
нення з погляду на стрімкий розвиток суспіль-
ства. Ми розуміємо, що перелік функцій можна 
розвивати у тих напрямках, які є пріоритетними 
для держави і суспільства, однак багато функцій 
не відповідають стану і швидкості з якою розви-
ваються публічні процеси в Україні.

В результаті аналізу встановлено, що класифіка-
ція функцій може бути як широкою так і вузькою, 
все залежить від того, яка стоїть мета. Більш по-
ширений і природний поділ функцій, обумовлений 
особливостями дії всіх суб’єктів управління, від-
бувається усередині цих сфер управління завдяки 
допоміжним функціям. Важливим призначенням 
функцій є забезпечення ієрархії обслуговування 
загальних і спеціальних функцій, саме за їх допо-
могою створюють необхідні умови для ефективної 
діяльності управлінських структур. Далі, функція 
спостереження є важливою при складанні аналізу 
і прогнозування тенденцій. Функцію спостережен-
ня ефективніше за державу реалізує суспільство 
через участь у прийнятті рішень, у своєму при-
родньому бажанні до прагнення справедливості.

Визначено, що наведений поділ функцій дер-
жавного управління має умовний характер, 
тому що на практиці вони часто перетинаються або 
виходять одна з іншої. Крім того, функції управ-
ління взаємодіють між собою, інколи не непомітно 
переходячи із однієї форми впливу в іншу, і тим 
самим створюють весь процес управління.

Виходячи з того, що публічне управління 
як процес здійснюється державними і недержав-
ними суб’єктами. Їх діяльність заповнена змістом, 

який відповідає головній меті, і чітко розмежова-
ному функціоналу. Тож, мета будь-якої діяльності 
це — це отримання результатів в процесі публічно-
го управління. За своїм змістом результати носять 
об’єктивний характер та обумовлені матеріальними 
і організаційно–правовими умовами управлінських 
процесів. Функції, як будь-який інструментарій, 
відповідають поставленим завданням. Тобто, зміст 
кожної функції наповнений тими характерними 
діями, які націлені на досягнення результату.

Характерною рисою багатьох наукових розро-
бок є висновок, що функції носять самостійний, 
об’єктивний та універсальний характер і вико-
ристовуються в різних сферах, і в тому числі у пу-
блічному управлінні. Вони є взаємопов’язаними 
і часто взаємозалежними.

Встановлено, що функції публічного управління 
здійснюються через форми і методи публічного 
управління, при чому форми публічного управлін-
ня — це зовнішнє вираження практичного функ-
ціонування органів публічного управління. Кожна 
функція, її зміст визначається метою, яка стоїть 
перед кожним органом публічного управління 
та державою в цілому.

Удосконалено підходи до визначення функцій 
Д. М. Бахраха, де додано власне бачення третього, 
інституційного підходу до розробки функціоналу 
публічного управління.

Залишилось недостатньо вивченим питання, чи 
є адміністративна послуга дійсно однією з функцій 
публічного управління, як це визначалось в деяких 
роботах науковців, і чи є адміністративна послуга 
окремою функцією, а не однорідним функціоналом 
спеціальних функцій, але це буде об’єктом наших 
подальших наукових розробок в даній сфері.
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ВПЛИВ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  

У БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТАХ

ВЛИЯНИЕ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

В СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

INFLUENCE AND FACTORS OF FORMATION  
OF PUBLIC RISK MANAGEMENT MECHANISMS  

IN CONSTRUCTION PROJECTS

Анотація. Питання розвитку економіки в умовах підвищених ризиків набуває високої актуальності. Сучасні тенден-
ції розвитку галузі будівництва, як мультиплікатора економічного розвитку держави, формують нову систему вимог до 
управління операційними процесами та стратегічними векторами будівельної галузі як на макроекономічному рівні, 
так і на рівні окремих регіональних систем та окремих підприємств. Тенденції розвитку суспільства та їх вплив на форму-
вання трендів будівельної галузі були проаналізовані у статті, зважаючи на їх суттєвий вплив на формування механізмів 
державного управління ризиками будівельних проєктів. Серед основних тенденцій розвитку економіки було визначено 
процеси технологізації, що здійснюють безпосередній вплив не лише на операційні роботи по виконанню будівельного 
проєкту, але і впливають на формування потреб у кадрах відповідної кваліфікації, зниження потреби у робочій силі та 
зростання потреби у висококваліфікованих фахівцях із навиками роботи у системі інформаційних технологій та авто-
матизованих систем управління будівництвом. Детально розглядається технологія введення в експлуатацію модульного 
житла, її переваги та недоліки. Окремим трендом виділено розвиток зеленого будівництва, що є важливим фактором 
стало розвитку та забезпечення конкурентоздатності будівельних підприємств. Визначено новий тренд розвитку ре-
гіональних будівельних систем, а саме вихід на традиційно сегментовані регіональні ринки іноземних інвестиційних 
будівельних компаній, які створюють додаткові конкурентні фактори для вітчизняних підприємств. Відповідно за визна-
ченими трендами було сформульовано систему ризиків, які є відносно новими для будівельного ринку, відповідно аналіз 
механізмів їх мінімізації та уникнення не був пропрацьований. У статті проводиться аналіз ризиків будівельного сектору 
відповідно до проведеного аналізу трендів та тенденцій розвитку будівельної галузі. За кожним блоком елементів ризи-
ків визначено можливі форми реагування на них та попередження. Відповідно надано рекомендації щодо управління 
ризиками будівельних підприємств на основі попередньо проведеного аналізу. Проаналізовані ризики розглянуті з точ-
ки зору формування механізмів державної регуляторної політики з метою формування ефективної системи будівництва 
на державному та регіональному рівнях.

Ключові слова: державне управління, будівельна галузь, управління ризиками в будівництві.

Аннотация. Вопросы развития экономики в условиях повышенных рисков приобретают высокую актуальность. 
Современные тенденции развития отрасли строительства, как мультипликатора экономического развития государ-
ства, формируют новую систему требований к управлению операционными процессами и стратегическими векторами 
строительной отрасли, как на макроэкономическом уровне, так и на уровне отдельных региональных систем и отдель-
ных предприятий. Тенденция развития общества и их влияние на формирование трендов строительной отрасли были 
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проанализированы в статье, учитывая их существенное влияние на формирование механизмов управления рисками 
строительных проектов. Среди основных тенденций развития экономики были определены процессы технологизации. 
Они осуществляют непосредственное влияние не только на операционные работы по выполнению строительного про-
екта, но и формируют потребности в кадрах соответствующей квалификации, снижение потребности в рабочей силе и 
рост потребности в высококвалифицированных специалистах с навыками работы в системе информационных техно-
логий и автоматизированных систем управления строительством. Подробно рассматривается технология ввода в экс-
плуатацию модульного жилья, ее преимущества и недостатки. Отдельным трендом выделено развитие зеленого стро-
ительства, что является важным фактором устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности строительных 
предприятий. Определен новый тренд развития региональных строительных систем, а именно выход на традиционно 
сегментированные региональные рынки иностранных инвестиционных строительных компаний, которые создают до-
полнительные конкурентные факторы для отечественных предприятий. Соответственно по определенным трендам были 
сформулированы системы рисков, которые являются относительно новыми для строительного рынка, соответственно 
был проработан анализ механизмов их минимизации и избежания. В статье проводится анализ рисков строительного 
сектора в соответствии с проведенным анализом трендов и тенденций развития строительной отрасли. По каждому 
блоку элементов рисков определены возможные формы реагирования на них и предупреждения. Согласно анализу 
даны рекомендации по управлению рисками строительных предприятий. Проанализированные риски рассмотрены с 
точки зрения формирования механизмов государственной регуляторной политики в целях формирования эффективной 
системы строительства на государственном и региональном уровнях.

Ключевые слова: государственное управление, строительная отрасль, риски в строительстве.

Summary. The issues of economic development in conditions of high risks are becoming highly relevant. Modern trends in 
the development of the construction industry, as a multiplier of the economic development of the state, form a new system of 
requirements for the management of operational processes and strategic vectors of the construction industry, both at the macro-
economic level and at the level of individual regional systems and individual enterprises. The trend in the development of society 
and their influence on the formation of trends in the construction industry were analyzed in the article, taking into account their 
significant impact on the formation of risk management mechanisms for construction projects. Technologization processes were 
identified among the main trends in the development of the economy. They directly affect not only the operational work on the 
implementation of the construction project, but also form the need for personnel of appropriate qualifications, a decrease in the 
need for labor and an increase in the need for highly qualified specialists with the skills of working in the information technology 
system and automated construction management systems. The technology of commissioning modular housing, its advantages 
and disadvantages is considered in detail. The development of green construction is highlighted as a separate trend, which is an 
important factor in sustainable development and ensuring the competitiveness of construction enterprises. A new trend in the de-
velopment of regional construction systems has been identified, namely, entry into the traditionally segmented regional markets 
of foreign investment construction companies, which create additional competitive factors for domestic enterprises. Accordingly, 
according to certain trends, risk systems were formulated, which are relatively new for the construction market, respectively, an 
analysis of the mechanisms for their minimization and avoidance was developed. The article analyzes the risks of the construc-
tion sector in accordance with the analysis of trends and tendencies in the development of the construction industry. For each 
block of risk elements, possible forms of response and warning have been identified. According to the analysis, recommendations 
are given for managing the risks of construction companies. The analyzed risks are considered from the point of view of the for-
mation of mechanisms of state regulatory policy in order to form an effective construction system at the state and regional levels.

Key words: public administration, construction industry, construction risks.

Постановка проблеми. Розвиток економіки 
на сучасному етапі суспільного розвитку від-

бувається в умовах високої нестабільності. Панде-
мія коронавірусу призвела до значного скорочення 
обсягів виробництва, зниження підприємницької 
активності, спадання обсягів інвестицій у різні 
галузі економіки. Вплив факторів глобальної сві-
тової фінансово- економічної кризи став відчутним 
і на будівельному ринку. За даними статистики 
падіння рівня ВВП у світі у пандемічний період 
становило від 0,5 до 2,5% у залежності від сту-
пеня реагування країн на загрози пандемії, дії 
органів влади, ступінь розповсюдження хвороби 
та вимоги локдаунів та локаутів, що вводилися 
по країнах нерівномірно [1]. Кількість виробленої 

продукції у світі знизилася на понад 6% [2]. Від-
повідно скоротився попит на об’єкти нерухомості 
різного призначення, знизився рівень інвестицій, 
спостерігається зростання рівня безробіття, що 
викликало додаткові перепони для розвитку бу-
дівельної галузі. Як відомо, будівельна галузь є 
галуззю мультиплікатором, розвиток якої дозволяє 
активізувати економічні процеси в країні, адже 
будівництво залучає до операційних процесів інші 
галузці виробництва та створює інфраструктуру для 
розвитку певних галузей економіки. Отже, високу 
актуальність мають питання визначення механіз-
мів управління ризиками у системі будівництва 
з урахуванням можливостей регуляторних впливів 
органів державної влади з метою забезпечення 
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ефективного функціонування національної еко-
номіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Акту-
альність теми дослідження визначає високу увагу 
авторів до розробки даної проблематики. Отже, 
питанню управління ризиками у системі будів-
ництва присвячено багато наукових робіт, зокре-
ма О. В. Якименком було проаналізовано вплив 
інноваційних технологій на конкурентоздатність 
будівельних підприємств шляхом визначення кри-
теріїв інноваційного потенціалу будівництва [3]. 
У роботі У. Я. Андрусів визначено вплив технологій 
на забезпечення розвитку регіону, в тому числі ре-
гіональних систем будівництва [4]. О. Ф. Овсянюк- 
Бердадіна досліджувала інноваційний розвиток бу-
дівельних підприємств шляхом аналізу потенціалу 
до впровадження інноваційних технологій [5]. Ме-
тоди оцінки інноваційного потенціалу будівельних 
підприємств представлені у роботах К. Мамонова 
та О. Угоднікової [6]. Окремі аспекти трендів ін-
теграції будівельної галузі проаналізовані у дослі-
дженнях Теплюк М. А., Шапран О. А. [7]. Окремо 
доцільно визначити роботи авторів, присвячені 
управлінню ризиками будівельних підприємств, 
зокрема, Денисюк О. Г., Дерев’янко О.Ю., Ємелья-
нов О., Симак А., Петрушка Т., Лесяк Р., Лесяк Р. 
та інші [8; 9].

Окремо доцільно визначити роль наукової 
школи управління ризиками при будівництві 
та експлуатації об’єктів нерухомості професора 
О. М. Непмнящего. Зокрема, у роботах О. А. Дєг-
тяра та О. М. Непмнящего розглядалися питання 
управління соціальними ризиками при реалізації 
будівельних проєктів [10]. Механізми державного 
регулювання ризиків у системі реалізації буді-
вельних проєктів були розглянуті у дослідженні 
О. М. Непомнящего та О. В. Медведчук, в резуль-
таті якого запропоновано методологію управління 
ризиками будівельних проєктів на рівні системи 
державного управління [11]. Технічні та техноло-
гічні ризики шляхом аналізу державних будівель-
них норм та стандартів будівництва були виділе-
ні у роботі О. М. Непомнящего «Основні вимоги 
до споруд як основа ідентифікації ризиків під час 
експлуатації об’єктів нерухомості» [12].

Проте, незважаючи на велику увагу авторів 
до даної проблематики, розвиток тенденцій буді-
вельної галузі вимагає пошуку новітніх механізмів 
управління ризиками будівництва при підвищеній 
нестабільності економічних систем.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). В умовах економічної нестабільності все біль-
шої актуальності набувають питання управління 
ризиками. Отже, метою статті є пошук ефективних 
механізмів управління ризиками будівельної галу-
зі, що можуть бути застосовані шляхом регулятор-
них впливів та спільної співпраці між приватним 
та публічним секторами.

Поставлена мета визначає наступні завдання 
дослідження:
 – описати загальні тренди та тенденції розвитку 
будівельної галузі;

 – визначити вплив окремих факторів на розвиток 
будівництва, проаналізувати дані фактори,

 – визначити фактори формування ризиків у бу-
дівельній галузі,

 – розробити механізми ефективного державного 
управління ризиками в.
Виклад основного матеріалу. Розвиток техні-

ки та технологій збільшує вимоги до операцій-
них процесів та стратегічних рішень в управлінні 
будівельною галуззю. Нові тенденції соціально- 
економічного розвиту впливають на тренди та тен-
денції розвитку будівництва. В першу чергу, тен-
денції розвитку економіки залежать від технологій, 
які активно розвиваються та переходять до ін-
формаційних систем. На сьогодні процеси інфор-
матизації та діджиталізації неухильно входять 
до усіх елементів операційних процесів будівниц-
тва. Процеси проєктування та розробки технічної 
документації, що вже давно проводилися в режимі 
інформаційної підтримки, дали поштовх до нової 
автоматичної інформаційної системи, що здатна 
здійснювати моніторинг як елементів проєктування 
та календарного планування, так і безпосередньо 
організації будівельного виробництва. Серед та-
ких інформаційних технологій доцільно виділити 
BIM-технології, що здатні автоматизовано проводи-
ти моніторинг результатів проєктування шляхом 
аналізу вхідної інформації про початок будівель-
ного процесу, та оцінки проєктованих результатів 
та параметрів кінцевої будівельної продукції [3].

У результаті розвитку технологій розвивають-
ся тренди будівництва модульних об’єктів. Пере-
ваги такого будівництва очевидні — це економія 
на матеріалах та роботі, швидкість монтування та, 
відповідно, зниження ризиків і недоліків довгих 
термінів проведення будівельних робіт, можливість 
використання мінімальної кількості техніки. Про-
те, поряд із перевагами у модульного будівництва є 
і певні недоліки, що стосуються надійності, якості 
та довговічності готової будівельної продукції [4].

Технологізація процесів будівельного вироб-
ництва впливає на потребу у кількості робочої 
сили. Крім того, відбувається переформатування 
даної потреби. Трансформаційні процеси у запитах 
на робочу силу для будівельного ринку полягають 
у зниженні кількості робочих професій, та зростан-
ні потреби у фахівцях із знаннями спеціалізова-
ного програмного забезпечення та інформаційних 
технологій. Впровадження інформаційних техно-
логій сприяє не лише підвищенню рівня ефектив-
ності будівництва та якісних показників готової 
будівельної продукції, але і зниженню кількості 
процесів, у яких задіяні працівники із низькою 
кваліфікацією. Таким чином, інформатизація 
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та діджиталізація операційних процесів у будівель-
ній галузі призводить до автоматизації виробничих 
процесів, що впливає на формування потреб на ро-
бочу силу, фахівців із певними кваліфікаціями, 
та скорочення кількості робітників, що мають бути 
задіяні у робочий процес [5].

В умовах активного розвитку екологічних про-
блем, які вийшли на глобальний рівень, високу ак-
туальність набувають механізми забезпечення еко-
логічності будівельних проєктів. Одним із основних 
трендів світового будівельного ринку є зелене бу-
дівництво — низка механізмів забезпечення еколо-
гічності будівельного проєкту від стадії розробки 
проєктної документації до введення в експлуатацію 
готової будівельної продукції та її безпосередньої 
експлуатації. Отже, нові вимоги до екологічності 
пред’являються не лише до операційних процесів 
будівництва, але і до якісних експлуатаційних 
показників з урахуванням вимог зеленої економіки 
та сталого розвитку у співіснуванні із оточуючим 
навколишнім середовищем [6; 7].

Незважаючи на пандемію коронавірусу та при-
зупинку активних міжнародних контактів, буді-
вельна галузь продовжує розвивати міжнародну 
співпрацю. Розвиток техніки та технологій, а та-
кож пошуку інвесторів для реалізації будівельних 
проєктів передбачає ведення активної міжнародної 
діяльності. Важливим є і реалізація міждержавних 
проєктів будівельного сектору, які, як правило, 
мають найбільші потужності. В Україні новою 
тенденцією будівельного ринку став вихід на ре-
гіональні ринки іноземних кампаній. Ринок бу-
дівництва в Україні здебільшого представлений 
регіональним поділом між крупними будівель-
ними кампаніями. Останні трансформації ринку 
показують, що іноземні будівельні та інвестиційні 
кампанії готові виходи на національний ринок, 
відповідно створюючи високу конкуренцію наці-
ональним будівельним підприємствам, які мають 
розподіл вітчизняного будівельного ринку за ре-
гіонами, що не сприяло розвитку та підвищенню 
якості будівельних процесів [8; 9].

Особливе місце у системі будівельного виробни-
цтва займає безпека будівельних процесів. Високі 
ризики у будівництві спостерігаються, в першу 
чергу, через травмонебезпечність багатьох опера-
ційних процесів. Автоматизація процесів виробни-
цтва, знижує ризики отримання травм на вироб-
ництві. Важливим аспектом розвитку будівельної 
галузі також є забезпечення безпеки експлуатації 
нерухомості. Важливо зазначити, що в умовах на-
ціонального ринку через нестачу фахівців, спро-
можних працювати із інноваційними технологіями, 
спробами знизити собівартість готової будівельної 
продукції, питання якості та безпеки готової буді-
вельної продукції мають високу актуальність [8].

Зважаючи на глобальні тенденції розвитку су-
спільства, будівельна галузь не може не врахову-
вати основні цілі сталого розвитку, які включають 
елементи економічного, соціального та екологічно-
го блоків. По суті, саме ці блоки формують запити 
до будівельного виробництва, отже забезпечують 
конкурентоспроможність будівельних підприємств 
[10].

Акумулюючи результати аналізу тенденцій роз-
витку будівельної галузі можна представити їх 
у вигляді наступної схеми — рис. 1.

Тенденції розвитку суспільства викликають нові 
ризики для будівництва, що пов’язані із новими 
запитами та потребами споживачів, стейкхолдерів, 
тенденцій розвитку навколишнього середовища 
та економічних процесів.

Відповідно до аналізу тенденцій розвитку бу-
дівельної галузі було складено перелік можливих 
ризиків, представлений у табл. 1.

Отже, у результаті проведеного аналізу інно-
ваційних ризиків, що формуються при реалізації 
будівельного проєкту, та пов’язані із сучасними 
тенденціями розвитку будівництва визначено на-
ступне. Будівельний ринок активно розвивається 
за рахунок впровадження нових технологій, тех-
нологічна відсталість національних будівельних 
компаній може призвести до втрати ними конку-
рентоспроможності на регіональних ринках, які 

    
Рис. 1. Тенденції розвитку будівельної галузі

Джерело: розроблено автором
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традиційно були сегментовані між вітчизняними 
забудовниками. Вихід на ринки міжнародних ком-
паній додатково може вплинути на конкурентоз-
датність вітчизняних забудовників. Відповідно 
важливим є забезпечення механізмів державного 
управління процесами розвитку будівельної галузі 
через профільні програми підтримки будівництва.

У результаті проведеного дослідження пропону-
ється впровадження у систему державного управ-
ління розробленого автором алгоритму управління 
ризиками на публічному рівні — рис. 2.

У дослідженні аналіз системи управління ризи-
ками пропонується поділити на два блоки: плану-
вання та моніторингу (представлені на рис. 2). За-
галом, система поділена на три віхи: узагальнена, 
оціночна та моніторингова. Система планування 
управління ризиковими подіями має включати 
етапи ідентифікації, оцінки та ранжування ри-
зиків. На даних етапах роль органів державного 
управління зводиться, в першу чергу, до відбо-

ру та надання у відкритий доступ статистичної 
інформації відносно настання ризикових подій 
у будівельній галузі. Регуляторна функція органів 
державного управління проявляється через форму-
вання системи норм та вимог до будівельних про-
цесів та готової будівельної продукції, яка створює 
технічну та технологічну базу ідентифікації ризи-
ків подібного характеру. Також, при ранжуванні 
ризиків представники органів державної влади 
можуть виступати у якості експертів для оцінки 
ризиків, зокрема тих, що спрямовані на аналіз 
нормативно- правового забезпечення, норм та стан-
дартів будівництва. У ході моніторингу настання 
ризикових подій роль держави зменшується, адже 
хід реалізації операційних процесів будівельного 
проєкту відноситься до компетенцій безпосеред-
ньо суб’єктів будівельного виробництва. Проте, 
ризики, що мають глобальний характер, мають 
моніторитися саме профільними представника-
ми органів державної влади, адже макро- ризики 

Таблиця 1
Аналіз ризиків будівельної галузі відповідно до сучасних тенденцій розвитку [11–12]

Нові ризики
Вплив на будівельну 

галузь
Супутні ризики Шляхи подолання

технологічна відста-
лість будівельних 
підприємств

в умовах активного роз-
витку технологій даний 
фактор суттєво знижує 
конкурентоздатність 
підприємства

зниження якості будівель-
ної продукції, операційних 
процесів, здорожчання бу-
дівництва

пошук ефективних механізмів інвес-
тування у модернізацію потужностей 
будівництва: амортизаційні фонди та 
фонди розвитку, лізинг тощо, розробка 
державних програм підтримки модер-
нізації будівельного сектору шляхом 
співпраці із ЄБРР

перехід на викори-
стання елементів мо-
дульного будівництва

необхідність перефор-
матування операційних 
процесів, матеріально- 
технічного забезпечен-
ня до будівництва за 
новою технологією

перехід від традиційних 
способів будівництва на 
нові, зниження конку-
рентоздатності попиту на 
традиційні об’єкти неру-
хомості

запровадження як одного із елементів 
готової будівельної продукції пропозиції 
модульної нерухомості, сприяння роз-
витку систем впровадження модульної 
нерухомості на рівні держави шляхом 
зниження податків або гнучкої фіскаль-
ної політики для таких забудовників

кадрове забезпечення перехід від пошуку 
фахівців робочих спе-
ціальностей до пошуку 
фахівців у сфері висо-
ких технологій

кадровий «голод», викли-
каний міграційними пото-
ками робочої сили, відсут-
ність фахових спеціалістів 
з ІТ-технологій

розробка систем підготовки кадрів до 
нових вимог будівельного ринку на рівні 
механізмів державного управління

зелене будівництво впровадження жор-
стких норм екологічної 
безпеки, екологічності 
процесів будівництва 
та експлуатації неру-
хомості

заборона введення в екс-
плуатацію вже побудова-
ної нерухомості, зниження 
конкурентоспроможності, 
неспроможність виходу на 
європейські ринки будів-
ництва

розробка державної цільової програми 
розвитку зелених технологій у будів-
ництві, введення коректив до ДБН у 
зв’язку із розвитком вимог щодо збе-
реження екології

інтеграція будівель-
ного співробітництва

втрата конкурентоспро-
можності вітчизняних 
будівельних підпри-
ємств у зв’язку із не-
відповідністю рівня 
процесів будівництва 
та якості готової про-
дукції вимогам світо-
вих будівельних ринків

вихід на національний 
та регіональні будівель-
ні ринки конкуруючих 
європейських забудовни-
ків, зниження долі ринку 
вітчизняних будівельних 
підприємств

внесення у міжурядові державні угоди 
програм спільного будівництва та мож-
ливостей інвестування вітчизняних буді-
вельних підприємств у проєкти держав- 
партнерів України, що сприятиме як 
обміну досвідом, так і диверсифікації 
ризиків шляхом захоплення доля рин-
ків інших держав
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можуть вплинути не лише на діяльність окремих 
підприємств будівельного сектору, але і будівель-
ної галузі та будівельного ринку в цілому. Отже, 
процеси моніторингу ризиків будівельних проєктів 
на макрорівні, що лежать у компетенції органів 
державної влади мають реалізовуватися шляхом 
виконання наступних функцій:
 – співпраця із представниками будівельного бізнесу 
у напрямі аналізу ризиків та розробки пропо-
зицій (в першу чергу, до нормативно- правової 
бази та стандартів) щодо мінімізації ризиків,

 – співпраця з міжнародними спеціалізованими 
установами з метою визначення пріоритетів для 
будівельної галузі та впровадження адаптованого 
до українського будівельного ринку провідного 
досвіду розвинених країн світу щодо управління 
ризиками при реалізації будівельних проєктів,

 – розробка механізмів регуляторної політики у 
галузі будівництва, яка б спиралася на аналіз 
інноваційних підходів до організації будівельних 
робіт, нових технологій, що сприятиме модерні-
зації управлінських та операційних процесів на 
рівні окремих суб’єктів господарської діяльності, 
відповідно мінімізації ризиків.
Отже, система управління ризиками у галузі 

будівництва є скиданим багатофакторним проце-
сом, що ставить певні умови забезпечення ефек-
тивності як перед суб’єктами господарювання, 
так і перед органами державної влади. Проблеми 
застарілих підходів у системі управління ризи-
ками та регуляторної політики держави часто 

не дозволяють забезпечити побудову ефективної 
системи управління ризиками як на рівні окремих 
підприємств, що діють відповідно до норм чинного 
законодавства, будівельних стандартів та правил, 
так і на рівні держави, що визначає державну 
політику регулювання ринку будівництва. При 
цьому, держава має забезпечувати можливості для 
представників будівельного ринку здійснювати 
свою діяльність відповідно до нових вимог та трен-
дів будівництва, в першу чергу у системі техніко- 
технологічного, організаційного та матеріально- 
технічного процесів.

Висновки та пропозиції. Аналіз розвитку буді-
вельної галузі дозволив виділити ряд тенденцій, 
які безпосередньо впливають на формування нових 
ризиків для будівельного сектору. Основними фак-
торами ризику для національних будівельних під-
приємств було визначено фактор технологізації, що 
впливає на формування ризиків забезпечення ка-
дрової політики, конкурентоздатності підприємств 
у зв’язку із переходом на нові більш економічно 
вигідні технології із кращими експлуатаційними 
характеристиками, необхідність застосування еко-
логічних технологій та формування комфортного 
еко-середовища вже готової будівельної продукції. 
Ці тенденції дозволили проаналізувати іннова-
ційні ризики будівельної галузі, що представлено 
у статті, та запропонувати шляхи державної під-
тримки та створення умов на державному рівні 
для будівельних підприємств з метою мінімізації 
та уникнення ризиків у стратегічній перспективі.
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