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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ РИЗИК
ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
LABOR MIGRATION AS A POTENTIAL RISK
FOR UKRAINIAN NATIONAL SECURITY

Анотація. На сьогодні найбільш масовим і значущим для України міграційним потоком є трудова міграція громадян
за кордон. Мета статті полягає у дослідженні трудової міграції наших громадян за кордон як потенційного ризику для
національної безпеки країни. У результаті проведеного дослідження встановлено певні тенденції в міграційних процесах
з України за такими критеріями: за місцем проживання, за статтю, за віком, за рівнем освіти, за характером працевлаштування. В якості основної причини міграції вказана різниця в рівнях заробітної плати. Визначено переваги та недоліки трудової міграції для економіки України. Серед переваг можна назвати такі: грошові перекази заробітчан, зменшення державних витрат на соціальні виплати, зниження рівня безробіття, підвищення рівня реальної заробітної плати.
Головним недоліком є зменшення пропозиції робочої сили всередині країни. З’ясована сутність національної безпеки
відповідно до чинного законодавства України. Запропоновано розглядати трудову міграцію як потенційний ризик для
національної безпеки України. Розкрито останні зміни в сфері зайнятості. Виявлена зростаюча зацікавленість розвинутих
країн у трудових мігрантах. Досліджено проєкт Уряду щодо економічної реінтеграції трудових мігрантів. Проаналізовано
ставлення мігрантів до цього проєкту. Визначено найвірогідніші зміни найближчим часом у сфері трудової міграції громадян України за кордон. З’ясовано, що найкращим способом розв’язання наявної проблеми є проведення українською
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владою системних та комплексних реформ з метою створення сприятливих умов для економічного зростання і соціального розвитку України в цілому. Створення проєктів реформування має стати метою подальших досліджень у цій сфері.
Ключові слова: трудова міграція, ризик, національна безпека.
Аннотация. Самым массовым и значительным миграционным потоком для Украины сегодня является трудовая
миграция граждан за границу. Целью статьи является исследование трудовой миграции наших граждан за границу
как потенциального риска для национальной безопасности страны. В результате исследования выявлены определенные
тенденции в миграционных процессах с территории Украины по следующим критериям: по месту жительства, по полу, по
возрасту, по уровню образования, по роду занятости. Разница в заработной плате считается основной причиной миграции.
Установлены преимущества и недостатки трудовой миграции для экономики Украины. Среди преимуществ: денежные
переводы работников, сокращение государственных расходов на социальные выплаты, снижение уровня безработицы,
повышение уровня реальной заработной платы. Главный недостаток — снижение предложения рабочей силы внутри
страны. Определена сущность национальной безопасности в соответствии с действующим законодательством Украины. Предлагается рассматривать трудовую миграцию как потенциальный риск национальной безопасности Украины.
Раскрываются последние изменения в сфере занятости. Анализируется растущий интерес развитых стран к трудовым
мигрантам. Рассматривается правительственный проект по экономической реинтеграции трудовых мигрантов. Проанализировано отношение мигрантов к этому проекту. Раскрыты наиболее вероятные изменения в ближайшем будущем
в сфере трудовой миграции украинских граждан за границу. Выявлено, что лучшим способом решения существующей
проблемы является проведение украинскими властями системных и комплексных реформ с целью создания благоприятных условий для экономического роста и социального развития Украины в целом. Создание проектов реформирования
должно стать целью дальнейших исследований в этой сфере.
Ключевые слова: трудовая миграция, риск, национальная безопасность.
Summary. The most massive and significant migration flow for Ukraine is labor migration of citizens abroad today. The article is aimed at researching the labor migration of our citizens abroad as a potential risk to the national security of the country.
As a result of the researching, certain trends are established in migration processes from the territory of Ukraine according to
the such criteria: by place of residence, by sex, by age, by level of education, by the nature of employment. Differences in wages
are cited as the main reason for migration. The advantages and disadvantages of labor migration for the Ukrainian economy is
identified. Among the advantages are: workers’ remittances, a decrease in government spending on social benefits, a decrease in
the unemployment rate, an increase in the level of real wages. The main drawback is the decrease in the supply of labor within
the country. The essence of national security it is identified in accordance with the current legislation of Ukraine. It is proposed
to consider labor migration as a potential risk to the national security of Ukraine. The latest changes in the sphere of employment is disclosed. The growing interest of developed countries in labor migrants is analyzed. The government’s project on the
economic reintegration of labor migrants are examined. The attitude of migrants to this project is analyzed. The most probable
changes in the near future in the sphere of labor migration of Ukrainian citizens abroad is disclosed. It is identified that the best
way to solution of the existing problem is the implementation of systemic and comprehensive reforms by the Ukrainian authorities in order to create favorable conditions for economic growth and social development of Ukraine in general. The creation of
reform projects should be the aim of further research in this sphere.
Key words: labor migration, risk, national security.

П

остановка проблеми. На сьогодні найбільш масовим і значущим для України міграційним потоком є трудова міграція громадян за кордон. До того ж
Україна є одним із лідерів континенту за кількістю
працездатного населення, що працює не на батьківщині. Проголошення незалежності та перехід національної економіки до ринкового устрою дали нашим
співвітчизникам можливість обирати місце для працевлаштування за межами країни. В умовах кризи
робота за кордоном стала для багатьох українців стратегією виживання та джерелом підвищення добробуту
своїх родин. Однак для економічного розвитку країни
вона може нести певну загрозу, чим спричиняє потенційний ризик для її національної безпеки в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню вивчення трудової міграції наших співвітчизників за кордон присвячена останнім часом велика
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кількість наукових публікацій як вітчизняних, так
і зарубіжних дослідників. Слід відзначити деяких
з них, чиї науково-практичні розробки були використані під час роботи над цією статтею: О. Лащенко,
Дж. Пєньковський, М. Люке, Д. Саха, Е. М. Лібанова, О. І. Пікулик, О. А. Малиновська.
Між тим, незважаючи на значну кількість публікацій з цієї проблематики, недостатньо уваги
приділяється обґрунтуванню потенційного ризику,
який становить трудова міграція для національної
безпеки країни в цілому.
Формулювання цілей статті. Метою статті стало
дослідження трудової міграції наших громадян за
кордон як потенційного ризику для національної
безпеки країни. Особливо актуальним це стає зараз
в умовах зростання ймовірності перетворення цієї
загрози з потенційної на реальну.

// Electronic scientific publication «Public Administration
and National Security» // № 2 (18), 2021
Виклад основного матеріалу. За різними оцінками, за межами України сьогодні працюють близько
8 млн. українців (з урахуванням сезонних, тимчасових та нелегальних робітників), що становить майже
третину всього працездатного населення країни [1].
Дослідження, які були проведені у 2017–
2018 рр., виявили в міграційних процесах з України
певні тенденції:
– кожні 3 з 4 українських мігрантів працювали в
країнах ЄС. У 2017 р. найпопулярнішим напрямком для українських трудових мігрантів стала
Польща (39%). Це можна пояснити динамічним
зростанням польської економіки, великою кількістю вакансій, лібералізацією візового режиму (з
2017 р.) та законодавчими змінами, що сприяють
працевлаштуванню українців. Так само слід зазначити, що Україна останнім часом стала основним
джерелом трудових мігрантів в Європі. Згідно з
даними Євростат, на кінець 2018 р. громадяни
України мали найбільшу кількість дозволів на
проживання для оплачуваної діяльності в країнах ЄС [2];
– основною причиною міграції була різниця в рівнях
заробітної плати, на яку посилалися, згідно опитуванню, 84% українських трудових мігрантів.
Незважаючи на поступове зростання, середньомісячна заробітна плата в Україні, яка становила
276 євро в 2018 р., все ще була менше чверті від
середнього рівня зарплати в Польщі та Чехії. Це
також дорівнювало менше половини середньомісячного заробітку українця, який працював за
кордоном (640 євро) [2];
– за місцем проживання в структурі мігрантів переважали жителі сільської місцевості заходу України. Так, за даними 2017 р. вони становили 69%
трудових мігрантів, хоча в цьому регіоні проживає
лише 27% населення країни [3];
– за статтю серед трудових мігрантів з України переважали чоловіки: у 2017 р. вони становили 70%
трудових мігрантів. У країнах працевлаштування єдиним великим винятком із цієї тенденції
є Італія, де 71% трудових мігрантів становлять
жінки [4; 5];
– за віком переважну більшість в структурі вітчизняних мігрантів становили молоді люди: 41%
трудових мігрантів були молодші за 35 років порівняно з 34% у загальній чисельності населення.
Ця тенденція найбільше проявилась у Польщі, де
47% українських трудових мігрантів молодші за
35 років [5; 6];
– за рівнем освіти серед мігрантів з України переважали особи з професійно-технічною освітою.
Так, люди з професійною підготовкою становили
34% мігрантів (46% у Польщі) [5; 6];
– за характером працевлаштування (легальний
або нелегальний) значна кількість українських
мігрантів працювала за кордоном без належних
офіційних дозволів, тобто за усною домовленістю.
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Згідно з даними обстеження Держстату, у 2017
р. 17,9% виявлених мігрантів не мали жодного
правового статусу за кордоном, 5,5% працювали,
маючи лише туристичну візу, для 4,8% правовий
статус залишився нез’ясованим [7].
Для української економіки процес трудової міграції в цілому має як переваги, так і недоліки. До
його переваг можна віднести наступні:
– грошові перекази заробітчан: незважаючи на коронавірус та карантин, заробітчани надіслали на
батьківщину більше грошей, ніж торік. Так, за
повідомленням Національного банку України, за
січень-грудень 2020 р. обсяг грошових переказів
зріс на 1,7%, або 200 млн. дол., до 12,1 млрд. дол.
порівняно з 2019 р. (11,9 млрд. дол.). До того ж,
за показником переказів заробітчан, що становить понад 10% ВВП, Україна посідає друге місце
в Європі. Для порівняння у лідера — сусідньої
Молдови — перекази трудових мігрантів сягають
23% ВВП [8]. Попит, який створюється за рахунок грошових переказів, стимулює внутрішнє
виробництво, що, у свою чергу, веде до збільшення
доходів від податків на прибуток підприємств та
фізичних осіб. Водночас зростаюче надходження
грошових переказів має помітний і позитивний
вплив на поточний рахунок України і є найважливішим елементом, що сприяє посиленню стійкості
платіжного балансу країни [2];
– зменшення державних витрат на соціальні виплати: заробітчани частково знімають з держави
навантаження з утримання, соціального забезпечення своїх малозабезпечених громадян;
– зниження рівня безробіття: українські мігранти
зменшують чисельність безробітних всередині
країни, а відповідно і тягар соціальних виплат з
їх утримання;
– підвищення рівня реальної заробітної плати: наявність трудових мігрантів стимулює зростання
заробітної плати працівникам, які залишаються в
Україні. Так, згідно з експертною оцінкою, зарплата в Україні між 2016 і 2018 рр. зростала в середньому на 13% на рік у реальному вираженні [2].
Серед негативних наслідків трудової міграції для
вітчизняної економіки можна назвати наступні:
– знижує імідж держави, коли її фінансове поповнення та утримання відбувається не за рахунок
зростання інвестицій та розвитку промисловості,
а завдяки грошовим переказам заробітчан;
– ризикує викликати так звану «голландську хворобу». Це пов’язано з тим, що грошові перекази
збільшують внутрішні доходи і, як наслідок, викликають високий попит на так звані «неторгові»
товари і послуги (такі як житло, побутові послуги
і т. ін.), що, в свою чергу, може призвести до підвищення курса національної валюти, зростання
реальної заробітної плати і зниження конкурентоспроможності виробників товарів і послуг в
цілому як суб’єктів міжнародної торгівлі [3]. На
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сьогодні, на щастя, в Україні мало ознак «голландської хвороби». Зокрема, грошові перекази
залишаються в цілому стабільними по відношенню до ВВП, а питомі витрати на робочу силу, які
виражені в іноземній валюті, все ще нижче рівня
2013 р. Однак подальше зростання надходжень
від трудових мігрантів може погіршити ситуацію.
Це треба враховувати;
– загрожує втратою навичок у мігрантів. Так, лише
27% українців, які працюють за кордоном, заявили в опитуванні Держстату, що вони працюють
на роботах, які відповідають їхній кваліфікації:
30% працювали в іншій галузі; і 36% заявили,
що працюють у сфері, яка не вимагає наявності жодної кваліфікації. Лише 9% працювали у
професійно-технічних службах; 14% у торгівлі та
послугах; 26% як працівники з інструментами; і
42% на дуже простих роботах. Це негативне явище
призводить до втрати раніше набутих навичок
та зменшення шансів мігрантів поліпшити своє
економічне становище [2];
– зменшує пропозицію робочої сили на українському
ринку праці та створює її дефіцит за окремими
професіями, а отже, призводить до зниження
потенційного обсягу виробництва в економіці
країни. Так, нестача робочої сили відчувається
у вітчизняному будівельному секторі, де працює
майже 40% українських трудових мігрантів [2];
– негативно впливає на державні фінанси України:
трудові мігранти не платять податків на працю, не
роблять внесків на соціальне страхування, а їхня
освіта вимагає державних витрат. Зрозуміло, що
ці втрати врівноважуються збільшенням державних доходів через приплив грошових переказів.
Між тим, згідно з оцінкою, якби всі українські
мігранти, які працюють в ЄС, були працевлаштовані в Україні, то доходи Українського соціального фонду у 2017 р. були б більше на 7%, що
еквівалентно 0,7% ВВП [2];
– викликає демографічне старіння, а отже, і збільшення навантаження на працююче населення. Це
пов’язано з тим, що в структурі мігрантів переважають особи молодші за 35 років;
– посилює депопуляцію, темпи якої вже впродовж
25 років є найвищими в Європі [6].
Згідно з Законом України «Про національну безпеку», національна безпека України — захищеність
державного суверенітету, територіальної цілісності,
демократичного конституційного ладу та інших
національних інтересів України від реальних та
потенційних загроз [9]. Під національними інтересами України в законі розуміються життєво важливі
інтереси людини, суспільства і держави, реалізація
яких забезпечує державний суверенітет України, її
прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян.
Таким чином, виходячи із сутності процитованих
визначень, перераховані недоліки трудової міграції,
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а особливо їх можливе погіршення, можуть завдати
невиправного удару по національній безпеці країни,
насамперед, через зростання дефіциту робочої сили
всередині вітчизняної економіки. За прогнозами Світового банку, зробленими у 2019 р., якщо припустити, що рівень трудових мігрантів з України залишиться незмінним, то до 2035 р. прогнозується скорочення
робочої сили у вітчизняній економіці більш ніж на
15% [2]. Цей невтішний прогноз є цілковито виправданим ще й тому, що в Україні смертність продовжує
перевищувати народжуваність, а трудова міграція
здебільшого трансформується у еміграцію [6].
На разі життя висуває нові виклики до ринку
праці. Так, пандемія та її наслідки змінили життя
людей у всьому світі. І особливо сильно вона вплинула на ринок праці, де значного поширення отримала дистанційна форма зайнятості та відбулося
суттєве скорочення робочих місць. Ставлення до
трудової міграції теж зазнало певних змін. Зокрема, директор департаменту із зайнятості, трудових
і соціальних відносин ОЕСР С. Скарпетта заявив,
що саме пандемія зі своєю ізоляцією і обмеженнями показала як сильно ми потребуємо «в інших».
Однак небезпека полягає в тому, що пандемія може
і зруйнувати ті успіхи, які були досягнуті в області
міграції та інтеграції. Тому, вважає експерт ОЕСР,
щоб не допустити цього, уряди країн-членів організації повинні розглядати вкладення в інтеграцію
як довгострокові інвестиції [10].
При цьому заступник голови Програми розвитку
ООН Асака Окаі наголошує, що здорові економіки
і суспільства залежать від людської мобільності,
а зусилля по відновленню після COVID‑19 повинні
враховувати потенціал мігрантів [11]. Це свідчить
про зростаючу зацікавленість країн Заходу в трудових мігрантах.
У висвітленні цього питання варто звернути увагу
на той факт, що тенденція до пом’якшення умов
залучення іноземних трудових мігрантів з боку країн Заходу почала простежуватися ще напередодні
пандемії, зокрема в якості підтвердження цих слів
можна навести спрощену процедуру імміграції до
ФРН кваліфікованих працівників з-поза меж ЄС,
якою за рік дії програми скористалися 34 українці
[12]. На заваді цьому процесу стала саме пандемія.
Таким чином, Україна має власноруч створити
умови для повернення своїх громадян на батьківщину. В уряді пропонують надавати безвідсотковий
кредит розміром 150 тис. грн на відкриття власної
справи громадянам, які працювали за кордоном та
повернулися в Україну. На думку авторів, реалізація проєкту стимулюватиме повернення в Україну
трудових мігрантів та утримання їх від повторної
еміграції, також заохочуватиме їх інвестувати зароблені кошти [13; 14]. Фінансувати цю програму
планують за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття.
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Поки що цей захід на стадії проєкту, між тим
надалі його пропонують затвердити як закон. Втім,
самі трудові мігранти стримано оцінюють ефект від
його впровадження, називаючи серед перешкод наступне: відсутність підприємницького досвіду змушує заробітчан уникати кредитів та пов’язаних із
цим ризиків; розмір кредиту замалий для відкриття
власного бізнесу; відсутність соціального захисту
з боку держави; бюджет проєкту в змозі охопити
лише незначну частину українських мігрантів.
Отже, потенційні мігранти приймають рішення
про від’їзд, виходячи з порівняння своїх умов життя
і перспектив на батьківщині з тими, що пропонуються за її межами. Незважаючи на те, що заробітна плата в Україні зростає в реальному вираженні,
різниця в зарплатах за основними напрямками трудової міграції в ЄС настільки значна, що вона, ймовірно, за прогнозами експертів, продовжить мотивувати людей працювати та заробляти за кордоном [2].
До того ж, існування великої та зростаючої української діаспори має тенденцію заохочувати міграцію
інших членів родини та друзів, забезпечуючи при
цьому інформаційну та матеріально-технічну підтримку в країнах призначення (так званий «ефект
мережі»). Цей фактор притягання може посилитися в найближчі роки, а діаспора може продовжити
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розширюватися. У той же час країни призначення
для частини емігрантів можуть змінитися, особливо
через поступове відкриття німецького ринку праці
для українських працівників.
Тому найкращим способом вирішення можливих
проблем, що пов’язані з триваючою трудовою міграцією, є проведення українською владою системних
та комплексних реформ з метою створення сприятливих умов для економічного зростання і соціального
розвитку України в цілому. Саме наявність системних зрушень, за свідченням Дж. Пєньковського,
дозволила посилити позитивний ефект від впливу
трудової міграції на вітчизняну економіку [2].
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Таким чином,
враховуючи наявні світові тенденції, трудова міграція громадян України є потенційним ризиком для
вітчизняної економіки зокрема та національної безпеки країни в цілому, а тому вимагає невідкладних
антикризових заходів з боку держави у цій сфері.
Йдеться, насамперед, про розробку та впровадження системних реформ, які б не тільки дозволили
економічно реінтегрувати трудових мігрантів, а й
забезпечили б Україні збалансований обмін зайнятими на світовому ринку праці надалі. Це має стати
метою подальших досліджень у цій сфері.
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SWOT-ANALYSIS OF CURRENT CHALLENGES AND THREATS
OF PUBLIC ADMINISTRATION IN NATIONAL SECURITY SPHERE
USING A VALUE-BASED APPROACH
Анотація. У статті йдеться про застосування SWOT-аналізу щодо викликів і загроз, які виникають та впливають на
процес публічного адміністрування у сфері національної безпеки України з використанням ціннісного підходу, актуальності та ефективності такого інструменту дослідження для отримання глибоких та валідних результатів. Також розглянуто особливості ціннісного підходу для виокремлення значущих та впливових факторів, параметрів, індикаторів серед
низки інших, що суттєво впливають на публічне адміністрування у сфері національної безпеки країни, а також можливість досягнення надійних та об’єктивних результатів.
Ключові слова: публічне адміністрування, національна безпека, ціннісний підхід, SWOT-аналіз, цінності, виклики та загрози.
Аннотация. В статье рассматривается использование SWOT-анализа применительно к вызовам и угрозам, которые
возникают и влияют на процесс публичного администрирования в сфере национальной безопасности Украины, используя
ценностный подход, актуальность и эффективность такого инструмента исследования, для получения глубоких и валидных
результатов. Также рассматриваются особенности ценностного подхода для выделения значимых ы влиятельных факторов,
параметров, индикаторов среди многих других, которые существенным образом влияют на публичное администрирование
в сфере национальной безопасности Украины, а также возможность достижения надежных и объективных результатов.
Ключевые слова: публичное администрирование, национальная безопасность, ценностный подход, SWOT-анализ,
ценности, вызовы и угрозы.
Summary. The article deals with the application of SWOT-analysis of challenges and threats that arise and affect the process of public administration in the field of national security of Ukraine using the value approach, relevance and effectiveness
of such a research tool to obtain profound and valid results. The peculiarities of the value approach to identify significant and
influential factors, parameters, indicators among a number of others that significantly affect the public administration in the
field of national security, as well as the ability to achieve reliable and objective results.
Key words: public administration, national security, value approach, SWOT-analysis, values, challenges and threats.
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П

остановка проблеми в загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Однією з основних умов на
шляху до модернізації системи національної безпеки
будь-якої країни є проведення фундаментальних,
глибоких та змістовних науково-прикладних досліджень, які б повною мірою забезпечили надання
необхідної та релевантної запитам інформації для
прийняття ефективних стратегічних рішень у цій
сфері. Основною вимогою, яка висувається до створення та функціонування системи національної
безпеки, в тому числі й в українській державі, є
захист інтересів громадян, суспільства та держави
в цілому. І, відповідно до норм Основного Закону
України, основним змістом діяльності держави є
забезпечення прав та свобод людини, забезпечення
належного рівня її соціальних, політичних, економічних, майнових, духовних прав і можливостей їх
волевиявлення у безпековому просторі країни [1].
Отже, такі чинники достатньою мірою обґрунтовують значущість та актуалізацію дихотомії — щодо
пошуку і отримання належної інформації і, на основі
цього, прийняття і реалізацію рішень, що базуються
на цій інформації. У цьому випадку якість таких
рішень буде зумовлена якістю обробки інформації, яка покладена в основу цих рішень, а також
якістю відповідного наукового та дослідницького
інструментарію, за допомогою якого було проведено
опрацювання необхідної інформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми. Проблема визначення
якісних та прогресивних інструментів для проведення досліджень у сфері публічного адміністрування у сфері національної безпеки України, у тому
числі й можливостей SWOT-аналізу, була предметом дослідження таких науковців як Бобров Є. А.
та Діяк І. В. [2,3] щодо питань енергетичної безпеки, Малицького Б. А., Омельяненка В. А. щодо
сфери стратегічної інноваційної безпеки [4,5],
Чупрія Л. В. Качинського А. Б., Здіорука С. І. щодо
сфери соціально-гуманітарної безпеки [6–8] Антонова В. А., Чувакова О. А. [9,10] щодо конституційно-
правових аспектів національної безпеки. Однак питання вивчення питань застосування аналітичних
методів дослідження сфери національної безпеки
з використанням ціннісного підходу висвітлено
значною мірою недостатньо, і потреба досліджень,
використовуючи ціннісний підхід, достатньо актуальна та набуває суттєвого значення, особливо зараз,
коли відбуваються злами ціннісних парадигм посткапіталістичного та постіндустріального розвитку
світу, активного загострення набувають протиріччня
між державами — флагманами економічного розвитку, а країни світової периферії все складніше та
важче знаходять можливості до хоча б оптимальної
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інтеграції у глобалізований простір споріднених за
цивілізаційним розвитком країн світу.
Формулювання цілей статті. Метою цієї статті є здійснення за принципами SWOT-аналізу дослідження безпекового стану України з огляду на
впливи сучасних викликів і загроз, що постають
перед країною у відповідних напрямках її життєдіяльності, а також можливостей і загроз, що будуть
актуальними на найближчому відрізку політичного
сьогодення з використанням ціннісного підходу;
визначити його ефективність для проведення досліджень у сфері національної безпеки, зокрема
публічного адміністрування у цій царині в Україні,
а відтак — обґрунтувати доцільність його застосування при підготовці та прийнятті відповідних рішень з публічного адміністрування у системі національної безпеки України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Серед інструментів, які покликані забезпечити
збір, отримання, обробку та належне оформлення
інформації для прийняття необхідних рішень, належне місце займає SWOT-аналіз, розроблений на
базі європейських наукових шкіл, і названий так
за першими літерами термінів, що характеризують
суть його застосування, групування та систематизації. Це сильні (Strengths), слабкі (Weaknesses) сторони досліджуваного предмету, явища, феномену,
а також його реальні та потенціальні можливості
(Opportunities) і загрози (Threats), які виникають,
або можуть виникнути в майбутньому стосовно нього, у ньому або через нього. До числа переваг, які
властиві цьому науковому інструменту пізнання,
можливо віднести доступність, оперативність, практичність у застосуванні, універсальність використання при необхідності отримати та опрацювати
первинні дані для більш ретельних та ґрунтовних
досліджень, спрощений порядок його проведення,
зрозумілість та доступність. Але, разом з тим, як
і будь-якій інший інструментарій, він має і окремі
недоліки, зокрема може бути тенденційним та недостатньо об’єктивним через вплив суб’єктів цього аналізу, а також через домінування інформації якісного
характеру, на противагу кількісним параметрам,
зокрема цифровим показникам та статистичним
даним.
Оскільки, як вже було зазначено, основним пріоритетом діяльності держави, її органів, інституцій
та установ є забезпечення дотримання та реалізація
прав і свобод громадян, а відтак і системи національної безпеки, з ухилом саме у безпековий простір,
тому найефективнішим прийомом, який доцільно
застосовувати до здійснення SWOT-аналізу викликів
і загроз національній безпеці України — це використання ціннісно-орієнтованого підходу, в основі якого має покладатися цінність тих елементів
життєдіяльності людини, суспільства, держави, які
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набувають найвищої ваги у той чи інший момент
існування держави.
Відповідно до досліджуваної А. Маслоу ієрархії
потреб останнім було запропоновано графічне їх
визначення у формі піраміди. Після виходу його
праці у 1943 році «Теорія мотивації людини» [11]
ця «Піраміда Маслоу» стала своєрідним шаблоном
у сферах вивчення потреб, мотивацій, прагнень людини. Цінність же, за загальним визначенням, це
будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має
значення для людини чи суспільства, заради чого
вона діє, витрачає свій час та інші власні ресурси
(сили, кошти, здоров’я), які, як правило, становлять
сенс її життя. Потреби ж людини, як правило, становлять ядро цінностей, основу, на яку потім нашаровуються відповідні цінності у залежності від рівня
задоволення цих потреб. Відсутність можливостей
задоволення відповідних потреб суттєвим чином
впливає на актуальність сприйняття навколишнього
середовища, породжуючи психологічну фрустрацію
і значні негативні наслідки як для самої особи, так
і для її оточення, а в умовах того, що такі негативи
можливі для окремих прошарків населення — вони
можуть спричиняти і зміни ціннісних орієнтацій
суспільства.
Повертаючись до Піраміди Маслоу без заперечень
можна констатувати, що цінності вищого, духовного
спрямування становлять пріоритет лише тоді, коли
задоволені потреби нижчого порядку: фізіологічні
(харчування, відпочинок, сексуальні), безпекові
(здоров’я, можливість створити сім’ю, народити
і виховати дітей, забезпечити матеріальне існування, мати особисту власність). Таким чином, потреби
нижчого порядку є базисними потребами особистості. До вищих потреб, які, як правило, і вважаються
основними цінностями розвинутого суспільства,
відносять душевні потреби (дружба, романтичні
стосунки, душевний комфорт), потреби честі та
гідності та потреби саме духовного порядку — самореалізації, етики, творчості, духовних чеснот
тощо. Слід зазначити, що така градація, все ж таки
має відносний характер, оскільки цінності вищого
порядку можуть задовольнятися і при обмеженому
задоволенні нижчих, прикладом чого може вважатися релігійність та творчість у рабовласницькому
світі, канони поваги та військової гідності у період
середньовіччя, кодекс бусідо та інші. Однак, все ж
таки, якщо базисні потреби населення задоволені
найменшою мірою, то про подібне суспільство не
можна говорити як про високорозвинене та зріле.
Україна, як і більшість країн пострадянського
простору, проголосивши з часу визнання незалежності держави курс на побудову незалежної суверенної та правової держави, великою мірою змогла забезпечити злам парадигми патерналістської
структури суспільства, та забезпечити демократичні можливості реалізації прав і свобод громадян
у економічній, соціальній, політичній, культурно-
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духовній та і сферах життєдіяльності, надавши
можливості для власної самореалізації громадян.
Однак, разом з цим, через брак політичного досвіду,
своєрідний ментальний інфантилізм, громадянську
незрілість більшості населення, у багатьох випадках
деструктивні впливи серйозних гравців на світовій
політичній арені, слабкість суспільних інститутів,
які б могли об’єднати окремі прошарки та верстви
суспільства — багато необхідних та актуальних реформ, зокрема, забезпечення економічної стабільності, дієвої реформи судової гілки влади, забезпечення справедливого та законного перерозподілу
державної власності, створення нових прозорих,
демократичних та рівних правил взаємної відповідальності громадян та влади, створення чітких та
реально дієвих механізмів забезпечення прав та свобод громадян України досягти не вдалося. Саме це
через деякий час призвело до значних втрат у сферах
економічної незалежності, політичного суверенітету, безконтрольного витрачання власних державних
ресурсів та залучених від міжнародних фінансових
інституцій кредитних коштів, галопуючого зростання корупційних схем з відчуження державного та
комунального майна України, фактичної відсутності
кримінальної відповідальності за передусім посадові злочини, що бумерангом вдарило по авторитету
вищої державної влади та владних інституцій.
Подібні негативні виклики та загрози національній безпеці України, її державному суверенітету, наслідком яких стали події з незаконної анексії території Автономної республіки Крим, сепаратистське
протистояння та військові дії на території Донецької
та Луганської областей вкотре змушують розробляти
відповідні заходи протидії подібним явищам суспільної безпеки та будь-якими можливими засобами
забезпечувати захист інтересів країни.
У розвиток розробленої матриці SWOT-аналізу
безпекового середовища держави, що сформульовано дослідниками Тосько Р. Р. та Новіковою А. В. [12]
у 2016 році, вважаємо можливим запропонувати розширений SWOT-аналіз сучасних викликів і загроз
публічного адміністрування у сфері національної
безпеки з використанням ціннісного підходу.
До числа основних загроз (Threats) віднесемо такі
чинники:
1. Фактичну втрату демократичних цінностей
у державі.
2. Порушення територіальної цілісності.
3. Військову присутність Російської Федерації
у Криму та на Сході України.
4. Ведення РФ «гібридної» війни проти України.
5. Відсутність надійних зовнішніх гарантій безпеки для України
6. Прояви корупції, які досягли критичного рівня на поточному моменті розвитку суспільства.
7. Неефективну систему публічного адміністрування та державного управління у сфері національної безпеки України.
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8. Пандемію COVID‑19.
9. Відсутність спадкоємності політичного вектору
публічного адміністрування у сфері національної
безпеки.
До числа можливостей (Opportunities) віднесемо
наступні чинники:
1. Сталий економічний розвиток як запоруку
успіху зміцнення національної безпеки.
2. Зміцнення Української демократичної держави.
3. Створення ефективного сектору безпеки й оборони.
4. Підвищення обороноздатності держави.
5. Відновлення територіальної цілісності держави.
6. Інтеграцію України до ЄС.
7. Формування ефективної системи міжнародних
гарантій національної безпеки у сфері державної
безпеки.
8. Формування ефективної системи стратегічного
партнерства з демократичними країнами та міжнародними організаціями.
9. Подолання корупції.
10. Культивування цінностей демократичного
світу і національної безпеки України в українському
суспільстві і світі.
До числа слабких сторін (Weakness) можливо
віднести наступні:
1. Сповідування цінностей «русского міра» частиною населення України.
2. Сепаратизм.
3. Енергетичну залежність від РФ.
4. Етнічні конфлікти у Криму та на Закарпатті.
5. Міжконфесійні конфлікти.
6. Русифіковану мовно-культурну сферу.
7. Військові дії на Сході України і спричинену
ними гуманітарну катастрофу.
8. Недостатній контроль за дотриманням законодавства у сфері національної безпеки.
Сильні сторони

У якості сильних сторін (Strengths) публічного
адміністрування у сфері національної безпеки України визначимо наступне:
1. Розділення європейських цінностей і впевнений рух української держави у цьому напрямі.
2. Окремі рішення та дії органів влади щодо подолання корупції.
3. Проведення судової реформи як ключового
елементу становлення правової держави.
4. Децентралізацію влади, розвиток місцевого
самоврядування, успіх територіальної реформи.
5. Відновлення довіри громадян до представницької демократії.
6. Створення європейської комунікативної моделі
«влада-громадяни».
7. Підтримку України з боку провідних демократичних держав та ЄС.
У руслі удосконалення SWOT-аналізу публічного
адміністрування у сфері національної безпеки України запропонуємо його декомпозицію принагідно
до сфер застосування, що розширить і поглибить
відповідний аналіз і дасть змогу, на основі його опрацювання, більш точно і широко визначити або
уточнити напрями вдосконалення публічного адміністрування у зазначеній сфері.
Основні результати проведеного дослідження
щодо аналізу сильних та слабких сторін, а також
можливостей і загроз зазначеного об’єкту дослідження у ракурсі ціннісного підходу наведені на
рис. 1.
Розглядаючи декомпозицію загального держав
но-безпекового стану публічного адміністрування,
запропонуємо її диференціацію за окремими напрямками, та сферами діяльності, що мають бути
досліджені за допомогою SWOT-аналізу:
1. SWOT-аналіз загальнодержавного безпекового
стану країни.
2. SWOT-аналіз безпекового стану у сфері економіки:
Слабкі сторони

– розділення європейських цінностей і впевнений рух – сповідування цінностей «русского міра» частиною
України у цьому напрямі;
населення України;
– відновлення довіри громадян до представницької – військові дії на Сході України і спричинена ними
демократії;
гуманітарна катастрофа;
– підтримка України з боку провідних демократичних – недостатній контроль над дотриманням законодавдержав та ЄС.
ства у сфері національної безпеки
Можливості

Загрози

– сталий економічний розвиток як запорука успіху
зміцнення національної безпеки;
– відновлення територіальної цілісності держави;
– культивування цінностей демократичного світу
і національної безпеки України в українському
суспільстві і світі.

– втрата демократичних цінностей в державі;
– ведення Російською Федерацією «гібридної» війни
проти України;
– пандемія COVID‑19;
– корупція;
– відсутність спадкоємності політичного вектору
публічного адміністрування у сфері національної
безпеки.

Рис. 1. Основні результати SWOT-аналізу публічного адміністрування у сфері національної безпеки
у ракурсі ціннісного підходу
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2.1. SWOT-аналіз безпекового стану паливно-
енергетичного сектору економіки;
2.2. SWOT-аналіз безпекового стану промислового сектору економіки;
2.3. SWOT-аналіз безпекового стану аграрного
сектору економіки.
3. SWOT-аналіз безпекового стану фінансово-
бюджетної сфери України:
3.1. SWOT-аналіз безпекового стану бюджетної
сфери України;
3.2. SWOT-аналіз безпекового стану грошово-
кредитної та банківської сфери України.
4. SWOT-аналіз безпекового стану медичної сфери України, зокрема, в умовах пандемії.
5. SWOT-аналіз безпекового стану житлово-
комунальної сфери України.
6. SWOT-аналіз безпекового стану сфери освіти
та науки України.
7. SWOT-аналіз безпекового стану сфери
військово-оборонної сфери України враховуючи
військово-промисловий комплекс.
8. SWOT-аналіз безпекового стану екологічної
та природоохороної сфери України.
9. SWOT-аналіз безпекового стану гуманітарної
сфери України.
10. SWOT-аналіз безпекового стану інформа
ційно-комунікаційної сфери України.
Проведення зазначених розгалужень SWOT-аналізу дозволить сформулювати базу висновків для
формулювання цілісної різновекторної стратегії
формування ґрунтовних засад публічного адміністрування у сфері національної безпеки України
і його сталого розвитку.

// Theory and history of public administration //
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Стратегія
розвитку публічного адміністрування у галузі національної безпеки України потребує подальшого вдосконалення. Таке вдосконалення має ґрунтуватися
на науковому аналізі і синтезі. Один з поширених
і доцільних методів, що можна застосувати в межах
подібного дослідження — SWOT-аналіз. В цій статті
проведено SWOT-аналіз публічного адміністрування
у сфері національної безпеки України, визначені
його сильні та слабкі сторони, а також можливості та загрози. Крім того, запропоновано підхід до
декомпозиції SWOT-аналізу на доцільні сфери публічного адміністрування та життєдіяльності держави. В межах побудови запропонованої детально
визначеної за сферами діяльності матриці можливо забезпечити більш глибокий та продуктивний
аналіз «активів та пасивів» держави саме у сфері
національної безпеки, який би врахував додаткове
різноманіття чинників та параметрів, які б можна було розподілити за відповідними критеріями
«чотирикутника» класичного SWOT-аналізу. Це
дозволить побудувати ефективну, цілісну різновекторну стратегію формування ґрунтовних засад
публічного адміністрування у сфері національної
безпеки України і його сталого розвитку. Подальші
дослідження можуть бути присвячені реалізації
запропонованих розгалужень SWOT-аналізу, формулюванню на основі нього аналітичних висновків
і формуванню пропозицій щодо уточнення напрямів
удосконалення засад публічного адміністрування
у зазначеній сфері.
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ДОСВІД ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СТІЙКОСТІ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
NATIONAL RESILIENCE’S FORMATION
EXPERIENCE OF WESTERN EUROPE

Анотація. У статті визначено, що політика стійкості є невід’ємним елементом забезпечення національної безпеки
шляхом реалізації публічного управління. Стійкість має на меті розвинути здатність суспільства та держави швидко
адаптуватися до змін безпекового середовища й підтримувати стале функціонування в умовах існування внутрішніх та
зовнішніх загроз. Серед актуальних загроз національній безпеці та національним інтересам України зосереджено увагу
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на: запобіганні корупції в системі державного управління як системотворчого внутрішнього чинника та проблемах зміни клімату, негативний вплив яких на населення є також глобального загрозою. Наголошено, що для розробки дієвого
механізму національної стійкості доречним буде вивчення та впровадження певних складових з досвіду управлінської
політики західних країн, держав-учасниць НАТО та ЄС. Забезпечення стійкості міждержавного об’єднання можливе лише
за умови забезпечення стійкості кожної окремої держави — учасниці. На прикладі Федеративної Республіки Німеччини
доведено, що забезпечення національної стійкості має комплексний характер та вимагає узгодження дій та чіткого розподілу повноважень між центральною владою, органами місцевого самоврядування та громадянським суспільством.
Для України вивчення теоретико-концептуальних та практичних засад побудови та реалізації політики стійкості західних
держав особливо важливе з огляду на зовнішній стратегічний курс інтеграції до Європейського Союзу та НАТО.
Ключові слова: національна стійкість, стійкість, політика безпеки, публічне управління, загрози національній безпеці, запобігання корупції, екологічна політика, ЄС, НАТО.
Аннотация. В статье определено, что политика устойчивости является неотъемлемым элементом обеспечения национальной безопасности путем реализации публичного управления. Устойчивость имеет целью развить способность общества
и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать постоянное функционирование
в условиях существования внутренних и внешних угроз. Среди актуальных угроз национальной безопасности и национальным интересам Украины внимание сосредоточено на: предотвращение коррупции в системе государственного управления
как системообразующего внутреннего фактора и проблемах изменения климата, негативное влияние которых на население
является также глобального угрозой. Отмечено, что для разработки действенного механизма национальной устойчивости
уместным будет изучение и внедрение определенных составляющих из опыта управленческой политики западных стран,
государств-участников НАТО и ЕС. Обеспечение устойчивости межгосударственного объединения возможно лишь при условии
обеспечения устойчивости каждого отдельного государства — участника. На примере Федеративной Республики Германии
доказано, что обеспечение национальной устойчивости имеет комплексный характер и требует согласования действий и четкого
распределения полномочий между центральной властью, органами местного самоуправления и гражданским обществом.
Для Украины изучения теоретико-концептуальных и практических основ построения и реализации политики устойчивости
западных государств особенно важно, учитывая внешний стратегический курс интеграции в Европейский Союз и НАТО.
Ключевые слова: национальная устойчивость, устойчивость, политика безопасности, публичного управления, угрозы
национальной безопасности, предотвращения коррупции, экологическая политика, ЕС, НАТО.
Summary. The article states that sustainability policy is an integral part of ensuring national security through the implementation of public administration. Sustainability aims to develop the ability of society and the state to quickly adapt to changes
in the security environment and to maintain sustainable functioning in the face of internal and external threats. Among the
current threats to national security and national interests of Ukraine, two have been studied: the prevention of corruption in
public administration as a systemic internal factor and the problem of climate change, the negative impact of which on the population is also a global threat. It was emphasized that in order to develop an effective mechanism of national stability, it would
be appropriate to study and implement certain components from the experience of Western countries, NATO member states
and the EU. Ensuring the stability of the intergovernmental association is possible only if the stability of each individual member
state is ensured. The example of the Federal Republic of Germany has shown that ensuring national stability is comprehensive
and requires coordination of actions and a clear division of powers between the central government, local governments and
civil society. For Ukraine, the study of theoretical, conceptual and practical principles of the policy of sustainability of Western
countries is especially important given the external strategic course of integration into the European Union and NATO.
Key words: national resilience, resilience, security policy, public administration, threats to national security, prevention of
corruption, environmental policy, EU, NATO.
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остановка проблеми. Історія людства — це історія воєн. З інтенсифікацією глобалізаційних
процесів воєнна сфера втратила позицію одноосібного
лідера за шкалою оцінки загроз державі і суспільству. Для ефективного вирішення глобальних загроз держави прагнуть вибудовувати національну
стійкість, що вимагає ефективного функціонування
системи державного управління та подолання корупції. Міжнародні структури, що забезпечують
безпеку в Європі, на сучасному етапі змушені шукати
належну відповідь загрозам гібридного характеру.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження національної стійкості викликає акаде-
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мічному світі дедалі більший інтерес. На сьогодні
можна виокремити таких вчених, які досліджують
стійкість у своїх працях: Брєжнєва Т. В. [1], Рєзнікова О. А. [3; 15; 17], Таpан А. Ю. [10], Пак Н. Т. [13],
Дралюк І. М. [16], Дмітрієв Ю. В. [18], Козак В. І.
[20] та Беглиця В. П. [21] та ін.
Мета статті полягає у дослідженні та аналізі основних проблем побудови національної стійкості
у країнах Західної Європи та України, з метою вироблення практичних рекомендацій для вкорінення
стійкості у політику національної безпеки.
Виклад основного матеріалу. На рівні стратегічних розробок НАТО закріплено, що військові
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зусилля щодо захисту території та населення Альянсу повинні бути доповнені міцною цивільною готовністю [1, с. 9]. Альянс «не може дозволити собі
розкіш вибирати між колективною обороною та врегулюванням криз. Уперше в історії НАТО повинна робити все одночасно» [2, с. 25]. Спостерігаємо
також повсюдність поняття «стійкості» як нового
лейтмотива, що розуміється як «здатність держав та
суспільств до реформ, витримуючи і відновлюючись
від внутрішньої та зовнішньої кризи» у Глобальній
стратегії ЄС (2016) порівняно з Європейською Безпековою Стратегією (2003).
Поряд із забезпеченням «безпеки» держави дедалі важливішим стає забезпечити «національну
стійкість». Розбудова стійкості в різних сферах,
тобто у міждисциплінарному розумінні, дає змогу не
лише протидіяти певним загрозам у форматі «перемога або смерть», а й вистояти з меншими втратами
у випадках, коли загрози й кризи мають довготривалий характер або є неминучими чи неподоланими
в повній мірі [3].
Багато західних прихильників стійкості вказують на першу його появу не у військовій, а в економічних та екологічних дебатах. Ці дебати у 1970‑х
роках зосереджуються в основному на природі
складних систем та їх здатності до реорганізації,
коли стикаються з різними потрясіннями та стресами [5, с. 415].
На міжнародному рівні стратегічне усвідомлення
необхідності посилення стійкості у різних сферах
людської діяльності відображають документи таких міжнародних організацій, як: Всесвітній економічний форум, ЄС, НАТО, ОЕСР (OECD), ПРООН
(UNDP), Управління ООН з координації гуманітарних питань (UNOCHA) та ін. До найкращих світових
практик зараховують: США, Канади, Австралії,
Великобританії, Німеччини, Франції та інших [3].
У рамках НАТО національна стійкість є першою
лінією захисту союзників, а також частиною зобов’язань кожного союзника щодо Альянсу та один до
одного. Робота НАТО в галузі стійкості зосереджена
на наданні допомоги союзникам у виконанні семи базових вимог щодо національної стійкості, погоджених лідерами НАТО на саміті у Варшаві (2016) [4].
Основними вимогами НАТО щодо національної
стійкості є [2, с. 25]:
– забезпечити безперервність роботи влади та надання адміністративних послуг;
– стійке енергозабезпечення;
– можливість контролювати переміщення людей;
– доступність харчових та водних ресурсів;
– уникати масових нещасних випадків;
– стійкі цивільні комунікаційні системи;
– стійка транспортна система.
Європейський Союз став безпрецедентним прикладом поєднання державного і наддержавного
регулювання в усіх сферах життя та світовим лідером у розвитку цивільної складової кризового
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менеджменту. ЄС забезпечує надзвичайно високий
рівень стійкості держав-членів — більшість яких
є учасницями НАТО — у кризових ситуаціях, що
перетинають національні кордони.
На сьогодні до держав, які прагнуть долучитися до
ЄС чи НАТО висуваються практично вимоги, спрямовані на побудову та підтримання національної стійкості [6]. Іншими словами — спроможність виконувати
свої зобов’язання на рівні з усіма іншими державами-
учасницями цих об’єднань та самого об’єднання як
єдиного цілого. Йдеться про т.зв. «копенгагенські
критерії» для вступу в ЄС та подібні в політичній
частині вимоги для набуття членства. Разом вони передбачають виконання таких вимог, як: дотримання
демократичних принципів, захист основних прав та
свобод людини, вільна ринкова економіка, подолання
корупції, інституційна спроможність державного
механізму, технічні стандарти, незалежність судової гілки влади та ЗМІ тощо. Для НАТО додаються
відповідно ще певні військово-технічні вимоги, а для
ЄС — фінансово-економічного характеру.
Держави-кандидати фактично готуються таким
чином до того, щоб виступати рівним партнером
у разі виникнення кризових ситуацій — з одного
боку. З іншого — створюють т.зв. «пояс безпеки» для
ЄС та НАТО. Посилюючи свою інституційну спроможність країнам–кандидатам легше боротися із
залишковими проблемами, які вони самостійно не
можуть вирішити та приділити увагу тим сферам, які
досі потерпали від певного політичного ігнорування.
Для України актуальними питаннями залишаються питання корупції, яка блокує левову частку
зусиль щодо здійснення реформ на внутрішньому
рівні. У зовнішньому вимірі важливим є залучення
України до вирішення глобальних проблем, передусім екологічних. Це засвідчує готовність нашої
держави переключитися із власних внутрішніх проблем та зробити внесок в колективні заходи щодо
вироблення суспільної стійкості також на регіональному рівні.
Національна стійкість Німеччини. Країна,
якій вдалося створити міцну стійку систему охорони
здоров’я через дві світові війни, поділ та возз’єднання, має гарну стартову позицію, щоб говорити
про стійкість, зокрема, як про один із лейтмотивів
німецького головування в G20 у 2017 році.
Після вживлення «стійкості» в економічну тематику на Заході, цей термін набув поширення в екологічних дебатах (1970‑ті роки). Вони зосереджуються
на природі складних систем та їх здатності до реорганізації, коли зіштовхуються з різними потрясіннями
[7, с. 6]. Поняття соціальної стійкості виникло для
обліку складних ресурсних систем та їх здатності до
вирішення криз. Вважається, що здатність держав
вирішувати кризи залежить від їхньої інституційної
інфраструктури та її адаптаційної спроможності
(Беркес, Колдінг та Фольке). В. Адгер стверджує,
що соціальну стійкість можна розуміти як здатність
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громад витримувати зовнішні потрясіння щодо їх соціальної інфраструктури і, що це неминуче потребує
інновацій, соціального навчання та подолання змін
[7, с. 6]. Стійкість стала ключовою темою в останніх
політичних розробках в Німеччині. Вони охоплюють
цілий спектр галузей політики від захисту інфраструктури до гуманітарної інтервенції.
На державному рівні в Німеччині міжнародна
спільнота розглядається як фасилітатор та ставить
наголос на ролі громад, громадянського суспільства
та приватного сектору. Таким чином фасилітатор
не бере на себе відповідальність за надання безпосередньої допомоги. Поряд з Великобританією, яка
першою запропонувала такий підхід, Німеччина
поділяє його, але більше уваги приділяє важливості
громадянського суспільства, підкреслюючи його
різноманітний та динамічний характер. Водночас,
для держави важливо підтримувати системи моніторингу та оцінки, щоб переконатися, що місцеві
суб’єкти належним чином виконують регуляторні
рекомендації і — за англосаксонським прикладом —
перекласти відповідальність шляхом заохочення
самоврядування [7, с. 6–8].
Стійкість потребує розвитку адаптивних можливостей для вирішення інституційних та індивідуальних проблем шляхом сприяння демократії. Згідно
з німецьким підходом інфраструктура здебільшого
є приватною власністю, однак держава відіграє важливу роль, передусім соціальну. Сильний вплив на
формування німецької закордонної політики здійснила теорія неолібералізму. Відтак, допомогу
надавалося в перехідний період, що забезпечило
вживлення стійкості в німецький політичний дискурс. Проте незважаючи на неоліберальну традицію, вирішальну роль до сьогодні відіграє питання
визначення місця суспільства, що розглядається
в політичному, а не технічному розумінні, — виходячи з потреб людей, з легітимності дій держави,
тісного зв’язку з суспільством загалом [8, с. 7].
Одним із напрямів, в яких політика національної стійкості розвивається в Німеччині, є страхування ризиків, особливо, створення ефективних
ринків страхування кліматичних ризиків. Розумне
використання схем, пов’язаних зі страхуванням,
розглядається як доповнення стратегії адаптації
до кліматичних змін. Для цього потрібні державні
та приватні фінанси, однак, державні кошти використовуються для підвищення ринкової спроможності страхових ринків [9, с. 4–8]. Це також
розглядається як приклад заохочення інновацій та
ініціативності з боку держави.
На відміну від інших держав-членів ЄС, Німеччині вдалося уникнути процесу деіндустріалізації
та зберегти конкурентоспроможність експортно-
орієнтованої промисловості й наукомісткої продукції, та економіки в цілому. Тому не дивно, що
здебільшого на частку Німеччини лягло створення
в 2010 році фонду з підтримки стабільності євро
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(EFSF) і виділення Греції кредиту в розмірі 110
млрд. євро. Ще 147 млрд. євро Берлін вніс у стабілізаційний фонд ЄС із загальним обсягом 500 млрд.
євро, з якого було надано допомогу Греції, Ірландії
та Португалії. Багатьом країнам ЄС під час світової
економічної і фінансової кризи вдалося підтримати
високий рівень життя за рахунок Німеччини [10].
У липні 2016 року було опубліковано Білу книгу
федерального уряду щодо політики безпеки та майбутнього Бундесвера, в якій зміцненню стійкості
уряду та суспільства відводилася центральна роль
у забезпеченні безпеки в Німеччині [11]. Пропонується такий алгоритм:
1) створити рамкову модель — загальне розуміння
стійкості є незамінним;
2) визначити пріоритети та мету — цілі щодо посилання стійкості держави мають бути чіткими;
3) побудова матеріальних проектів — необхідний
певний каталог конкретних заходів та ініціатив
щодо посилення стійкості;
4) визначити індикатори та оцінювати результати — потрібно визначити національні індикатори
стійкості.
Не применшуючи важливості інших складових,
описаний підхід до національної стійкості дозволив
Німеччині з 1 березня 2020 року відкрити ринок
праці для кваліфікованих робітників з не-членів
ЄС. Будівництво більш стійкого майбутнього стало
для ФРН не просто риторикою.
З точки зору ліберальної економіки, яка панувала донедавна, досвід Німеччини не здається надто захопливим. Однак, з погляду його успішності
в умовах існування постійної напруженості всередині німецького уряду та пошуку компромісу —
з одного боку, у поєднанні зі складним механізмом
багатостороннього вироблення політики всередині
ЄС — з другого, детальне вивчення такого досвіду
є необхідним в Україні.
«Якість міжнародної спільноти залежить від
якості урядів, які творять її основу,» — зазначено
в Європейській Безпековій Стратегії [12, с. 37]. Відтак, поширення практики доброго урядування та
боротьба з корупцією відіграють вирішальну роль.
Серед загроз, які посідають чільне місце на глобальному рівні сьогодні найбільшу загрозу становлять
зміна клімату та деградація довкілля. Україна поки
виступає досить недостатньо сильним партнером як
для ЄС, так і для НАТО у сфері екології. Це питання залишається актуальним на порядку денному
і в практичному вимірі переходить у активну багатосторонню співпрацю в межах ініціативи ЄС «Green
Deal», спрямовану на відновлення сприятливого
довкілля до 2050 року.
Вплив корупції на формування національної
стійкості країни. Держава, як складна соціальна система, через механізм національної стійкості
намагається підтримувати певний баланс для свого
існування та оптимального рівня життєдіяльності.
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Водночас, формування національної стійкості та
належне функціонування цієї системи залежить
від впливу низки внутрішніх і зовнішніх чинників,
одним із яких є рівень корупції в державі.
Наразі, жодна із соціально-політичних та економічних систем світу не мала і не може мати повного імунітету до корупції. Корупція може існувати
тривалий час навіть у розвинутих демократичних
країнах та у відкритих ринкових економіках. Відмінність полягає не в наявності чи відсутності корупції, а в її масштабах та характері корупційних
проявів [13, с. 119]. У країнах, де корупція суттєво
впливає на соціально-економічні процеси, вона перетворюється в інституціональну загрозу національній
стійкості держави.
Пряма залежність між рівнем національної стійкості держави та індексом сприйняття корупції й
індексом людського розвитку підтверджується дослідженням ізраїльських науковців, проведеним
у 2019 році. Дослідники порівнюючи результати
шести країн, а саме: Австралії, Німеччини, Великої
Британії, Кореї, Греції та Ізраїлю, встановили, що
рівень корупції та індекс якості життя в значній мірі
передбачають національну стійкість: чим нижче
рівень корупції і чим вище рівень якості життя,
тим вище національна стійкість. Такі результати
були отримані навіть не зважаючи на те, що всі
шість країн, включених у дослідження, посідали
передові позиції за рівнем людського розвитку та
мали найнижчі показники за рівнем сприйняття
корупції [14, с. 5434].
Вивчаючи стійкість підсистеми державного
управління України до глобальних ризиків, варто зазначити, що вона є вкрай низькою, що в свою
чергу обумовлюється корупційною складовою [15,
с. 24]. В контексті дослідження впливу корупції на
формування національної стійкості України слід
відзначити, що дане протиправне явище проявляється у двох формах — як зовнішня та внутрішня
загроза стійкості.
Вивчаючи внутрішній негативний вплив корупції, що порушує цілісність системи національної
стійкості, необхідно проаналізувати відповідну підсистему державного управління за впливом корупції
на основні її характеристики:
• негативний вплив на надійність системи державного управління здійснюють такі явища, що становлять корупційні ризики, як: недоброчесність
державних службовців, виникнення конфлікту
інтересів, безконтрольність з боку керівництва та
наявність дискреційних повноважень, значно погіршують роботу системи та її реальну здатність реагувати на глобальні виклики та кризові ситуації;
• надлишковість підсистеми державного управління, завдяки додатковим ресурсам в умовах
кризових явищ. Корупція не тільки перешкоджає
забезпеченню надлишковості у системі, але й спричиняє нестачу, шляхом безпідставного списання
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матеріальних ресурсів, завищення потреб, викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої
звітності;
• високий рівень корупції обумовлює низький рівень
довіри населення та бізнесу до влади. Неефективність надання низки державних послуг уповільнює
темпи проведення реформ, що знижує адаптивність
до кризових умов;
• корупційність владних еліт та інертність залежного державного апарату обмежують варіативність
дій та робить процес реагування складним та проблематичним, знижуючи здатність підсистеми до
реагування;
• швидкість повернення у попередній стан (відновлення) також залежить від рівня корупції у державі, оскільки, бо потребує раціонального розподілу
ресурсів, які є необхідними для відновлення. Корупційні схеми сприяють концентрації державних
видатків лише в обмеженої кількості суб’єктів осіб.
Розглядаючи корупцію як зовнішню загрозу національної стійкості то слід відзначити, що її вплив
здійснюється внаслідок спричинення ряду глобальних загроз, яким і протистоїть держава. Зокрема,
корупція є однією із передумов існування організованої злочинності, в тому числі й транснаціональної [16, c. 36]. Також корупція може спричиняти й
інші кризові явища в таких сферах забезпечення
національної стійкості як економічна, екологічна
та технологічна.
Комплексний підхід до питань забезпечення
стійкості та подолання корупції притаманний сьогодні лише не багатьом країнам, серед яких Велика
Британія, де відповідні цілі визначаються на рівні
стратегічних документів.
У контексті посилення національної стійкості
значна увага в цій державі приділяється питанням
розподілу повноважень і відповідальності між уповноваженими державними органами у сфері протидії
визначеним загрозам. Практика формування Національного реєстру ризиків як частини Стратегії
національної безпеки Великої Британії має важливе
значення у подальшій роботі щодо запровадження
механізмів забезпечення національної стійкості та
сприяє уникненню впливу корупційної складової на
підсистему державного управління [17, c. 19]. Окрім
того, Антикорупційна стратегія Великої Британії на
2017–2022 роки передбачає розбудову національної
стійкості держави та посилення заходів щодо запобігання корупції.
Варто наголосити, що акцент повинно бути зроблено саме на виявленні та усуненні причин корупції, а не боротьбі з конкретними її проявами. Так,
одним з основних завдань антикорупційної політики
країн Європи є створення ефективної системи управління корупційними ризиками у сфері державного
управління, що в свою чергу сприяє підвищенню
стійкості держави до корупції та формує спроможну підсистему державного управління [18, c. 201].
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Цікавим у цьому контексті вважається досвід
Нідерландів, державні інституції в яких використовують методологію «SAINT». Вона адаптована
спеціально для державного сектора та складається
з етапів: оцінки ризиків доброчесності в певній інституції та оцінки дієвості контрольних механізмів,
які мають запобігти зловживанням. Така індивідуалізована система оцінки корупційних ризиків
сприяє виявленню загроз на всіх рівнях підсистеми
державного управління в рамках формування національної стійкості [19, c. 33].
Водночас, у Бельгії ця проблема знайшла своє
відображення в межах реформи COPERNIC (модернізації державного управління). Бельгія розширила
поняття корупції стосовно зловживання владою, не
обмежуючись лише кримінальним аспектом, а й
залишивши місце для інших понять та категорій,
зокрема, роз’яснення норм (правил, стандартів),
транспарентність поведінки, етика та доброчесність
[20, с. 155]. Такий підхід має важливе значення для
викорінення корупційних проявів у сфері державного управління, зокрема і в контексті підвищення
стійкості до корупції.
При розбудові національної стійкості принципово важливе значення для України має ефективне
функціонування системи державного управління.
Для досягнення цього завдання Україна потребує
чіткого визначення та дотримання довгострокових
цілей розвитку та здійснення системних реформ,
спрямованих на посилення державності та мінімізації корупційних ризиків. Це видається можливим
лише шляхом забезпечення комплексного підходу
до вирішення вказаних проблем та внесення відповідних змін до законодавства України, зокрема,
в частині більш широкого визначення переліку внутрішніх і зовнішніх загроз національній стійкості,
пов’язаних із корупцією.
Зважаючи на євроінтеграції курс України, нашій державі необхідно звернути увагу на вивчення
передових європейських систем управління корупційними ризиками у сфері державного управління,
які довели на практиці свою ефективність та позитивний вплив на формування національної стійкості
[21, c. 17].
Також актуальним є застосування, адаптація та
впровадження в Україні методик та рекомендацій
міжнародних організацій. Так, за результатами
4‑го раунду моніторингу ОЕСР в Україні в рамках
Стамбульського плану дій боротьби проти корупції,
з метою підвищення стійкості державного апарату та
мінімізації корупційних ризиків, Україні необхідно:
• забезпечити повне виконання Антикорупційної
стратегії та Державної програми незалежно від
політичної чутливості відповідних заходів (першочерговим завданням є ухвалення нової Антикорупційної стратегії);
• сприяти оцінці корупційних ризиків державними
установами, підтримувати розробку та впрова-
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дження якісних планів заходів щодо боротьби
з корупцією у всіх державних установах (діє стара
методологія оцінки);
• забезпечити оперативний механізм моніторингу
антикорупційних програм та регулярно публікувати його результати у форматі відкритих даних;
• забезпечити систематичне та ефективне функціонування Національної ради з питань антикорупційної
політики (видається поки неможливим, зважаючи
на постійне оновлення її складу та відсутність
розробленого плану дій);
• встановити пріоритет щодо подальшого повного
впровадження Інформаційної системи управління
людськими ресурсами (HRMIS) (зараз система
працює пілотно тільки у трьох ЦОВВ) [22, c.158].
Не менш важливим для нашої держави є використання напрацювань однієї з інституцій Ради Європи — Групи держав проти корупції (GRECO). За
результатами звіту щодо виконання рекомендацій
4‑го раунду оцінювання GRECO в Україні (грудень
2019), зазначено, що з 30 рекомендацій належним
чином була виконана лише одна, а ще 10 — частково. Зважаючи на ці результати, необхідно посилити
інституційну спроможність органу, відповідального
за формування антикорупційної політики шляхом
імплементації й інших рекомендацій.
Екологічний вимір національної стійкості.
У квітні 2016 р. Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики, заступник
Голови Європейської комісії Федеріка Могеріні подала до розгляду керівних органів «Спільну програму з протидії гібридним загрозам: відповідь ЄС»,
в якому наголошує на необхідності створення потенціалу стійкості як однієї з головних цілей ЄС.
Стійкість ЄС в цілому залежить від стійкості його
держав-членів. Структури ЄС з охорони здоров’я,
навколишнього середовища та безпеки харчових
продуктів можуть бути використані для реагування
на гібридні загрози за допомогою різних методів
досягнення стійкості [24].
Для забезпечення стійкої безпеки Євросоюз робить акцент на суспільство, яке за умови підтримки демократії, довіри до державних інституцій та
стійкого розвитку, розглядається як основа стійкої
держави [25]. Національна стійкість у формуванні
і реалізації екологічної політики також залежить
від так званого «екологічного портрету» громадянина. Громадяни ЄС та України по-різному бачать
основні екологічні проблеми: для мешканців ЄС
ключовою проблемою є зміна клімату, а для українців — часті посухи та повені. Водночас, є проблеми,
які однаково турбують громадян ЄС та України — це
зростання кількості відходів, скорочення популяцій
та вимирання видів, сільськогосподарське забруднення, брак питної води, забруднення річок та озер.
Громадяни ЄС та України одностайні у тому, що
охорона довкілля є важливою для них особисто (94%
та 93% відповідно). За відповіддю «дуже важлива»
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Україна випереджає середній показник ЄС (62%
та 56% відповідно) і є близькою до таких країн, як
Франція (64%). Наші найближчі сусіди демонструють нижчий відсоток мешканців, для яких охорона
довкілля є «дуже важливою»: Польща — 40%, Угорщина — 49%, Словаччина — 53%. В той же час зміна
клімату є важливою асоціацією з довкіллям для
громадян ЄС (13%), а для мешканців Україні — ні
(лише 6%), що може бути пов’язано з низькою обізнаністю в Україні про проблему зміни клімату [26].
Сьогодні, «зелене питання» в ЄС є визначальним
для формування як політичного, так і економічного
порядку денного.
У політичній програмі Президента Європейської
Комісії заявлено, що ЄС має стати світовим лідером циркулярної економіки та екологічно чистих
технологій, буде працювати над декарбонізацією
енергоємних галузей.
Перше, на що акцентується в політичні програмі
Урсули фон дер Лейен, це зроблена в рамках Європейської Зеленої Угоди заява: «Я хочу, щоб Європа
прагнула бути першим кліматом-нейтральним континентом» [27]. Програма передбачає прийняття
чітких дій вже сьогодні. Зазначається, що ЄС потрібно буде інвестувати в інновації та дослідження,
змінювати економіку та оновлювати промислову
політику. Правовою новелою має стати перший європейський закон про клімат, який закріплюватиме
в законі кліматичні цілі до 2050 року. Європейський
Парламент вважає, що майбутній Закон про клімат
має включати більш амбітні цілі щодо скорочення
викидів парникових газів до 2030 р. А саме скорочення викидів на 55% порівняно з 1990 р., а не
«принаймні 50%», як запропонувала Європейська
Комісія [28]. Вимагається встановити таку ціль задовго до конференції ООН щодо зміни клімату, яка
відбудеться в листопаді 2020 року. Парламентарі
також пропонують встановити проміжну ціль для
2040 року, щоб забезпечити досягнення цілі кліматичного нейтралітету ЄС до 2050 року.
Використовуючи гнучкість нового бюджету, ЄС
заклав рекордні суми в розвиток передових наукових досліджень та інновацій, щоб зосередитись на
сферах з найбільшим потенціалом.
20 січня 2020 р. Рада ЄС схвалила Висновки щодо
кліматичної дипломатії ЄС, якими підтвердила
зобов’язання ЄС щодо лідерства у впровадженні
кліматичних дій. Тому власний приклад має вирішальне значення для підвищення рівня глобальних кліматичних амбіцій. У своїх висновках Рада
ЄС підкреслила, що Союз повинен закликати треті
країни активізувати свої зусилля разом [29].
Починаючи з 2020 року ЄС при обговоренні нових інструментів фінансування особливу увагу приділятиме зарученню підтримкою громадянського
суспільства [30]. Використовуватимуться наступні
компоненти: взаємодія з новими партнерами громадянського суспільства; визначення чітких пра-
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вил роботи неурядових організацій, організованих
урядом (GONGO); допомога в залученні коштів на
місцевому рівні; краще залучення громадянського
суспільства до політик; оцінка впливів інших політик ЄС на громадянське суспільство; залучення
представників громадянського суспільства до питань зовнішньої політики.
Передбачається, що «Бюджет Майбутнього ЄС»
повинен бути рушієм сталого розвитку. Так, оновлена програма LIFE, яка діє з 1992 р., зможе зробити
важливий внесок у впровадження законодавства
про навколишнє середовище та прискорення переходу до циркулярної економіки [31]. Запропонована
програма буде ґрунтуватися на успіху понад 4500
проектів в сфері охорони навколишнього середовища. Щодо фінансової забезпеченості заявлених
намірів, то в пропозиціях щодо нової програми LIFE
на 2021–2027 рр.. Європейська Комісія має намір
виділити 5,450 млрд. євро на проекти, що підтримують довкілля та кліматичні дії. Дані видатки є
більшими на 1,950 млрд. євро.
Отже, оновлена LIFE програма виділяє два напрямки: екологія та клімат; природа та біорізноманіття (2.150 млрд. Євро). Наприклад, програма
«Природа та біорізноманіття» включатиме підтримку стандартних проектів дій щодо розробки,
застосування та просування кращих практик щодо
природи та біорізноманіття, а також стратегічних
природоохоронних проектів.
Нова програма «Перехід на чисту енергію» передбачає видатки з бюджету в розмірі 1 млрд. євро,
що стимулюватиме інвестиції та зосередить увагу
на енергоефективності та маломасштабних проектах відновлюваних джерелах енергії, що сприяють
пом’якшенню клімату та / або екологічним цілям
країн держав-членів.
Реалізація програми буде зосереджена на розробці та впровадженні інноваційних способів реагування на проблеми навколишнього середовища та
клімату, тим самим каталізуючи зміни в розробці
та реалізації політики. Це забезпечить достатню
гнучкість для вирішення нових та найважливіших
пріоритетів, в т.ч. в досягненні більш збалансованого територіального охоплення країн держав-членів
ЄС в розробці та реалізації екологічної політики [32].
Сьогодні в повідомленні Комісії про майбутнє
політики продовольства та сільського господарства відзначаються цілі з модернізації та спрощення Спільної сільськогосподарської політики, що
включає посилення екологічних, кліматичних амбіцій в аграрному секторі. Питання модернізації
постає наріжним каменем в усіх сферах, зокрема
і в сільськогосподарській політиці ЄС та України
та становить значний аспект впливу на кліматичну
політику [33]. Спираючись на цілі ЄС, які відображають економічний, екологічний та соціальний
стовпи політики, результатом має стати забезпечення доступу до якісної їжі та підтримки унікальної
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європейської моделі землеробства із посиленням
уваги на охорону навколишнього середовище та клімат. Для досягнення поставлених цілей додаткові 10
мільярдів євро будуть доступні в рамках дослідницької програми ЄС «Горизонт Європа» для підтримки
конкретних досліджень та інновацій у галузі харчування, сільського господарства, розвитку сільської
місцевості та біоекономіки. Фермери відіграють
ключову роль у боротьбі зі змінами клімату, захистом навколишнього середовища та збереженням
ландшафтів, біорізноманіття. Кожна держава-член
розроблятиме екологічні програми для підтримки та
/ або стимулювання фермерів в дотриманні сільськогосподарських практик, сприятливих для клімату
та навколишнього середовища. Нові зобов’язання
включають збереження багатих вуглецем ґрунтів
через захист водно-болотних угідь та торфовищ.
Держави-члени ЄС повинні залучити значний
капітал для досягнення цілей в галузі енергетики
та клімату до 2030 рік. Багато держав мають обмежений досвід мобілізації приватного капіталу,
і тепер вони повинні нарощувати знання та досвід.
У лютому 2020 року Європейський орган з цінних
паперів та ринку (ESMA) опублікував свою Стратегію сталого фінансування. ESMA відводить свою
ключову роль у підтримці переходу фінансової системи шляхом переорієнтації приватного капіталу
на більш стійкі інвестиції, сприяючи більшій прозорості та довготерміновості в економіці. У цьому
документі ESMA роз’яснює свою готовність «приймати нові наглядові мандати, наприклад, стосовно
Європейського стандарту зелених облігацій» [34].
На початку березня 2020 Єврокомісія представила
нову промислову стратегію, яка має на меті створення конкурентної, «зеленої» та цифрової Європи, яка
має три основні пріоритети: підтримати конкурентоспроможність європейської промисловості на глобальному рівні, зробити Європу клімат-нейтральним
континентом до 2050 року та сформувати цифрове
майбутнє Європи [35]. Стратегія визначає ключові
рушії подальшої трансформації європейської промисловості та пропонує всебічний план майбутніх
дій, який зокрема включає наступне: адаптація
законодавчої бази до нових «зелених» технологій;
проведення комплексних заходів щодо модернізації
та декарбонізації енергоємних галузей, сприяння
енергоефективності; розвиток альянсу «Чистий водень» для прискорення декарбонізації промисловості
та підтримання лідерства в промисловості.
Зміни в екологічній політиці — це стратегічна
політика та тривалий процес розбудови держави
із залученням широкого кола політичних акторів.
Наприклад Зелений План Франції (The Green
Plan, Plan Vert in French) знаходить своє висвітлення в Стратегії сталого розвитку (2010), до розроблення якої долучились університетські асоціації,
французький уряд та неурядові організації в рамках
круглого столу. На сьогоднішній день ключовими зо-
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бов’язаннями є наступні кроки: полегшення доступу
місцевих органів влади до зеленого фінансування,
сприяння переходу секторів у бік декарбонізованої
економіки.
Німеччина прийняла свою першу Стратегію сталого розвитку у 2002 році. Відтоді вона регулярно
оновлювалася. Найновіша Національна стратегія
сталого розвитку визначає такі керівні принципи,
як: справедливість між поколіннями, якість життя, соціальна згуртованість та глобальна відповідальність. Показники викладаються в стратегії із
середньо- та довгостроковими цілями. Наприклад,
до 2050 року 60 відсотків енергетичного сектору
мають бути відновлювані джерела енергії, на органічне землеробство має припадати п’ята частина
всієї сільськогосподарської діяльності. Вже сьогодні
Німеччина виробляє третину своєї електроенергії
з відновлювальних джерел енергії. Цьому сприяє
Карта інвестицій Німеччини в клімат та енергію,
де паралельно проект зосереджується на підготовці
прототипу інвестиційних потреб.
В Україні питанню вирішення проблеми зміни
клімату не приділено достатньо уваги. Це свідчить
про недостатнє усвідомлення владними інституціями та політиками важливості врахування проблеми
змін клімату при формуванні та реалізації державної політики у всіх сферах, а також неусвідомлення
ризиків та наслідків змін клімату на глобальному,
регіональному та національному рівнях. Представники громадянського сектору відзначають, що сьогодні Угода про асоціацію між Україною та ЄС перестала бути керівним документом для екологічних
та кліматичних реформ.
У березні 2020 року Уряд презентував результати
виконання Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС (далі — Угода) у 2019 році. Прогрес виконання у сфері «Навколишнє природне середовище та
цивільний захист» склав лише 28%, а загальний
прогрес з 2014 року — 46%.
Низка заходів «переходить» зі звіту в звіт проте
так і не знаходять свого логічного завершення, зокрема: зміни до законодавчих актів щодо доступу до
екологічної інформації, розробка структури Стратегії морської політики, розробка законопроекту
про ГМО тощо. У сфері промислового забруднення
постійно відкладається виконання Національного
плану скорочення викидів від великих спалювальних установок [36].
Підсумовуючи, можна зробити такі рекомендації щодо врахування досвіду країн Західної Європи
щодо побудови національної стійкості:
• при розробці проекту нової Стратегії національної
безпеки України враховувати позитивні здобутки та невдалі кроки західних держав — зокрема,
ФРН, — щодо зміцнення національної стійкості,
• визначити основні критерії побудови системи національні стійкості та оцінки результатів її впровадження;
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• ухвалити Концепцію забезпечення національної
стійкості України;
• здійснювати постійний моніторинг загроз безпеці;
• розробити адекватні сценарії реагування, в тому
числі на регіональному рівні
У сфері боротьби з корупцією:
• розробити необхідні заходи, зокрема регуляторного характеру, для посилення незалежності та
неупередженості структур Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК); сформулювати детальні, чіткі та об’єктивні правила її
роботи [23, c. 3];
• оновити вимоги до регуляторних, інституційних та
операційних заходів для забезпечення належного
контролю за вимогами до декларування активів.
Такі заходи включають, ухвалення підзаконних
актів, які дозволили б НАЗК здійснювати перевірки; затвердження неупередженої процедури
моніторингу способу життя; невідкладне введення
автоматичних перевірок інформації і забезпечення
взаємодії баз даних [23, c. 5].
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У сфері довкілля декілька механізмів покращення імплементації Угоди:
• пріоритетом уряду України, за прикладом ЄС, має
стати виконання положень Угоди з сприйняттям
екологічної політики, як такої, що охоплює усі
сфери життя, і тому, необхідної при формуванні
та реалізації будь-якої з політик країни;
• крім того, імплементація директив і регламентів
не має завершуватись чи обмежуватись етапом
наближення українського законодавства до Угоди,
а повинна демонструвати практичну реалізацію
законодавства;
• на загальнодержавному рівні визначити чіткі механізми імплементації екологічного блоку Угоди
на місцях, зокрема, через посилення обласних
департаментів екології;
• здійснення детального економічного і соціального прогнозу, а також впровадження конкретних
фінансових інструментів при формуванні та реалізації екологічної політики.
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IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC GOVERNANCE OF CITY POPULATION
Summary. The notion of the state system of quality management of the sphere of life support is systematized.
It is established that in reality in public administration in the field of life support there are only certain elements
of the quality system, and there are also such reasons (factors) for slowing down the management of systems.
The basic principles of the state system of management of quality of life support of the population of the cities
of Ukraine are outlined.
Key words: public administration, quality of life, quality management, life support of cities.

T

he problem statement. The current state of state
management of economic infrastructure in the
sphere of life support of Ukrainian cities does not
correspond to the world level. Research and adaptation of foreign experience in improving the quality of
public administration of the city population, quality
of life, reforming the economy and infrastructure of
administrative-territorial units becomes especially important in the implementation of the course to create
a state with a system of territorial decentralization,
where executive authorities different levels on the one
hand have relative independence, and on the other,
sharing responsibility for the end results of the state
and development of society, and are interdependent.
Management of the quality of life of the urban population is a constant process of improving living standards, which is implemented by the system of public
administration with the use of advanced management
technologies and modern technical means.
Overview of recent research and publications. Research and development of the theory and practice of
public administration is reflected in the works of modern Ukrainian scientists: V. B. Averyanova [1], O. B. Andryushchenko [2; 3], V. D. Bakumenko [4, 5], O. A. Degtyar [6; 7], O. B. Korotich [8; 9], N. R. Nizhnik [10],
D. M. Stechenko [11], O. V. Fedorchak [12] and others.
Problems of improving the quality of life of the
population are covered in studies of Ukrainian scien-

ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Diegtiar Oleg

tists, such as: I. V. Gukalova [13; 14], I. V. Dzyuba [15],
V. O. Mandibury [16], L. V. Nozdrina [17], I. I. Pronina
[18], V. F. Uzunova [19] and others.
The purpose of the study (task statement). Analysis
of the state management of economic infrastructure
in the sphere of life support of the cities of Ukraine.
To systematize the priority state directions of quality
development in the sphere of life support.
Research results. The mission is to formulate the
main meaning of the existence of the sphere of life support and its purpose: social responsibility and meeting
the needs of the population living in the city.
The mission of organizations (enterprises) in the
field of life support is the core of the system of goals
and the ascending moment of the strategic state management of the development of this sphere.
Objectives are considered as a formal reflection
of the interests of owners, business entities, regional
authorities and other persons, taking into account
their relative power and authority. Гeнeрaльнa мeтa
нeкoмeрційних (муніципaльних) oргaнізaцій як
прaвилo збігaється з місією: пeрeхід житлoвo-
кoмунaльнoгo гoспoдaрствa нa ринкoві, сoціaльнo
oрієнтoвaні принципи функціoнувaння для зaбeзпeчeння нaсeлeння містa житлoвo-кoмунaльними
пoслугaми нeoбхіднoї якoсті тa кількoсті. Strategic
tasks are formed on the basis of goals, which must be
solved within certain time and resource limits. When

31

Functioning and development of public administration mechanisms

UDC 351:378

Kalashnikova Khrystyna
PhD in Economics (Candidate of Economic Sciences), Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Management and Public Administration
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Kalashnikova Khrystyna
Diegtiar Oleg
Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor,
Professor of the Department of Management and Public Administration
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

// Функціонування і розвиток механізмів
державного управління //
forming the state strategy for managing the development of life support, it is necessary to take into account
the results of the analysis of the external environment:
the socio-political situation, the legislative and legal
space, economic and social living conditions.
One of the priority directions of the state development of the sphere of life support should be the
introduction of quality management systems at the
enterprises that are part of it.
The world experience of establishing and implementing a quality management system covers a rather
long period. It first appeared in the early 1960s. Its
founder is the American scientist A. B. Feigenbaum,
who proposed to consider each stage in the process of
creating products (services), and not just to control
the end result. Problems of quality management in
the field of life support in recent years are becoming
increasingly important. This is explained by the following closely interrelated processes [19]: increasing competition between enterprises in the field, which leads
to the need for increasing focus on the quality of life
of consumers and improve the quality of housing and
communal services; increase in the number of enterprises that work on the creation, implementation and
certification of quality management system in accordance with the requirements and recommendations of
international quality standards of the ISO 9000–2001
series and other models of public quality management.
To effectively assess the quality of the results of
any high-tech products and services, which, of course,
include housing and communal services, it is also necessary to have an idea of the quality of the process
of providing these services, how it is ideal, orderly,
organized, provided, targeted to prevent deviations,
inconsistencies, etc.
The quality of such processes is usually confirmed by
the guarantee that the provided service must meet the
established requirements and, first of all, the requirements of consumers. The provision of such guarantees
around the world is associated with the presence of
a certain quality management system in organizations.
The new version of the ISO 9000 series standards is
based on a process approach in the development, implementation and improvement of the performance of the quality
management system. The advantage of this approach is the
continuity of management in order to increase consumer
satisfaction by meeting their requirements.
Despite the fact that the standards of the ISO 9000–
2001 series have a universal character, their application as a methodological basis for building a quality
management system for enterprises. It should be noted
that in Ukraine the practical experience of creating
a quality management system in the enterprises of life
support has not been generalized so far. There are few
recommendations in the domestic literature on how to
effectively and quickly measure the quality of housing
and communal services in practice: most of the work
on quality determination is devoted to quality.
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For the sphere of life support, the state quality
management system is a complex management system of the organization, which provides high-quality
housing and communal services at optimal costs to
maximize customer satisfaction and creates staff satisfaction with the results of the organization.
At the top of the pyramid is TQM — a comprehensive total quality management, which provides high
quality of all work to achieve the required product
quality. The quality of work includes the validity of the
applied management decisions. The quality of products
and services directly follows from the quality of work.
Here the quality of suitable products and services is
assessed, the opinion of the consumer is taken into
account, complaints are analyzed.
As for the quality of housing and communal services, the following target setting should apply here —
the desire to avoid complaints and grievances of the
population, to zero non-production costs, timely provision of services and implementation of housing and
communal services “just in time”.
However, it should be noted that in reality in public
administration in the field of life support there are only
certain elements of the quality system, and there are
also such reasons (factors) as inhibition of inhibition:
1) budget-subsidized financing of the enterprises of the
sphere which has neutralized and till now reduces
possibility of the consumer to influence activity of
manufacturers of housing and communal services;
2) monopoly position of municipal enterprises in the
market of housing and communal services, lack of
competition in the field of housing services;
3) the presence in the field of life support of engineering
systems and structures with a high level of physical
and moral wear, which limits the process of improving the quality of housing and communal services;
4) lack of opportunity for the consumer to refuse low-quality services, to change the supplier (performer);
5) non-market mechanism of price formation for provided housing and communal services, which does
not stimulate innovation, reduce costs and improve
the quality of housing and communal services;
6) slow introduction of new forms in the management
of housing and communal services and the market
of housing and communal services;
7) high degree of depreciation of the housing stock.
In terms of reforming this area, the main goal is to
improve the quality of housing and communal services,
which should be a priority criterion for the management of objects of life. The system of accounting for the
quality of housing and communal services, expressed
through quality standards, is a tool with the help of
which there is a state regulation of market regulation.
For the state quality management system, the basic
principles on which the system should be based should coincide with the basic principles of quality management,
specified in the standard DSTU ISO 9000–2001 “System.
Recommendations for improving performance”:
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1. Consumer orientation.
2. Process-oriented approach. The desired result
is achieved more effectively if different types of activities and relevant resources are managed as a process. This leads to the need for an inventory of all vital
processes of the enterprise, the definition of those
responsible for such processes and the documentary
regulation of the latter.
3. System approach to management. Identification,
understanding and management of interrelated processes as a system that contributes to the effectiveness
and efficiency of the organization to achieve its goals.
4. Constant improvement — as a whole it is necessary to consider as the invariable purpose of activity
of the enterprise in the sphere of life support.
Internal situational analysis is an assessment of
the capabilities and resources of enterprises in the
field (financial, material, labor resources). In general,
this analysis is a necessary prerequisite for making
government decisions on the choice of management
strategy for the development of the city’s life support.
The process of functioning of the state mechanism
for managing the quality of life of the population in-
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volves the management of data on the state of the object of management and the impact of external determinants. Date management is implemented at the stage
of strategic goal-setting, which includes an analytical
and forecasting component and in the process of implementing the strategy using a monitoring system.
Conclusions and further research perspectives.
Quality of life is closely related to the satisfaction of
life as a whole or its individual elements: living conditions, living environment, level of interests and needs,
implementation of life plans and must meet minimum
social standards, resource capabilities of society, relevant norms, customs, traditions of a particular time
and place, the social system.
To perform its functions, local self-government
must have an effective tool for regulating the reproductive processes of the entire local community and
a clear municipal social and economic policy for a fairly
long period of time. The whole system of territorial management is based on a system of planned and
forecast works that ensure goal-setting, consistency
of implementation of tasks and criteria for evaluating
the results of public management decisions.
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ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
РЕСТОРАННИМ ГОСПОДАРСТВОМ
ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕСТОРАННЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
TRENDS OF INNOVATIVE
RESTAURANT MANAGEMENT

Анотація. У статті висвітлено особливості інноваційних технологій управління ресторанним господарством. Здійснено аналіз кількості закладів ресторанного господарства в Україні за 2015–2019 роки. Наведено структуру ресторанних закладів України: питома вага кафе протягом аналізованого періоду скоротилась на 0,39%, і в 2019 році становила 37,61%;
близько чверті всіх закладів складають «ресторани», їх питома вага зросла за п’ять років на 2,26%, і в 2019 році становила
27,65%; питома вага закладів типу «їдальня і доставка їжі» скоротилась за цей же період на 2,72% і становила в 2019 році
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15,12%; спостерігається зростання питомої ваги закладів типу «бар» в загальній структурі ресторанних закладів, їх частка
зросла на 0,85% і становить 19,62%. Зроблено акцент на тому, що, бажаючи вистояти в конкурентній боротьбі, усі типи закладів ресторанного господарства не тільки займаються пошуком нових сегментів ринку, а й широко застосовують сучасні інноваційні технології та тренди в управлінні. Виокремлено основні принципи інноваційного управління ресторанним
господарством: превентивність заходів; оптимізація ресурсів; принцип інтеграції; цифрова простежуваність (прозорість);
відповідальність. Визначено перспективні інноваційні технології, які застосовуються в управлінні ресторанним бізнесом —
розумна енергетика; управління відходами; розумні музичні системи; фірмовий додаток ресторану; радіочастотна ідентифікація; QR-коди; поділ чеку у вигляді мобільного додатку; використання роботів для автоматизації основних робочих
процесів безпосередньо при взаємодії з гостями в ресторані; інтерактивний бар; онлайн-замовлення. Сформовано позитивні зміни в діяльності закладів ресторанного господарства від впровадження інноваційних технологій управління.
Ключові слова: підприємницька діяльність, ресторанне господарство, інноваційні технології управління, професійна
відповідальність.
Аннотация. В статье освещены особенности инновационных технологий управления ресторанным хозяйством. Осуществлен анализ количества заведений ресторанного хозяйства в Украине за 2015–2019 годы. Приведена структура ресторанных заведений Украины: удельный вес кафе в течение анализируемого периода сократился на 0,39%, и в 2019 году
составила 37,61%; около четверти всех заведений составляют «рестораны», их удельный вес возрос за пять лет на 2,26%,
и в 2019 году составил 27,65%; удельный вес заведений типа «столовая и доставка еды» сократился за этот же период на
2,72% и составил в 2019 году 15,12%; наблюдается рост удельного веса заведений типа «бар» в общей структуре ресторанных заведений, их доля выросла на 0,85% и составляет 19,62%. Сделан акцент на том, что, желая выстоять в конкурентной борьбе, все типы заведений ресторанного хозяйства не только занимаются поиском новых сегментов рынка, но
и широко применяют современные инновационные технологии и тренды в управлении. Выделены основные принципы
инновационного управления ресторанным хозяйством: превентивность мероприятий; оптимизация ресурсов; принцип
интеграции; цифровая прослеживаемость (прозрачность) ответственность. Определены перспективные инновационные
технологии, которые применяются в управлении ресторанным бизнесом — умная энергетика; управления отходами; умные музыкальные системы; фирменное приложение ресторана; радиочастотная идентификация; QR-коды; разделение
чека в виде мобильного приложения; использование роботов для автоматизации основных рабочих процессов непосредственно при взаимодействии с гостями в ресторане; интерактивный бар онлайн-заказа. Сформировано положительные
изменения в деятельности учреждений ресторанного хозяйства от внедрения инновационных технологий управления.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, общественное питание, инновационные технологии управления, профессиональная ответственность.
Summary. The article highlights the features of innovative technologies of restaurant management. An analysis of the
number of restaurants in Ukraine for 2015–2019. The structure of restaurant establishments of Ukraine is given: the share of
cafes during the analyzed period decreased by 0.39%, and in 2019 amounted to 37.61%; about a quarter of all establishments
are «restaurants», their share increased in five years by 2.26%, and in 2019 amounted to 27.65%; the share of canteens and
food delivery establishments decreased by 2.72% over the same period and amounted to 15.12% in 2019; there is an increase
in the share of establishments such as «bar» in the overall structure of restaurants, their share increased by 0.85% and is
19.62%. Emphasis is placed on the fact that, wanting to survive in the competition, all types of restaurants are not only looking
for new market segments, but also widely use modern innovative technologies and trends in management. The basic principles
of innovative management of restaurant economy are allocated: preventive measures; resource optimization; the principle of
integration; digital traceability (transparency); responsibility. Promising innovative technologies used in the management of the
restaurant business — smart energy; waste management; smart music systems; branded restaurant application; radio frequency
identification; QR codes; division of the check in the form of a mobile application; use of robots to automate the main work processes directly when interacting with guests in the restaurant; interactive bar; online ordering. Positive changes in the activities
of restaurants from the introduction of innovative management technologies have been formed.
Key words: business activity, restaurant economy, innovative management technologies, professional responsibility.

П

остановка проблеми. Сучасна індустрія ресторанного бізнесу активно розвивається під впливом
різних факторів як внутрішнього, так і зовнішнього
середовища. У підприємницькій діяльності ресторанне
господарство виконує соціальні функції — задовольняє
потреби населення і економічні тобто є підприємницькою одиницею сфери обслуговування. Необхідно також відзначити, що нові компанії ресторанного бізнесу
в 2021 році дозволяють також вирішити проблему без-
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робіття, яка в 2020 році підвищилася через пандемію.
Відповідно до вищезазначеного, ресторанний бізнес
не тільки може задовольнити фізіологічні потреби, але
також формує суспільні норми та культуру в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти розвитку сфери ресторанного бізнесу знайшли
відображення в працях багатьох фахівців, наприклад, А. Аветисової [1], В. Антонової [3], О. Борисової [4], О. Іваника [5], Н. Алешугіна [2], О. Зелен-
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ської [2] та інших авторів. На даний час існує значна
кількість праць щодо теоретичних та практичних аспектів ведення управління інноваційною діяльністю
на підприємствах. Зокрема, вони стали предметом
дослідження у працях вітчизняних вчених, зокрема
ґрунтовні дослідження проводили Я. Біленська,
В. Гриньова, Д. Бутенко, П. Курмаєв, О. Матрос,
К. Павличук [9], Г. П’ятницька [7], Н. П’ятницька
[7; 8], Н. Сокирська [9], А. Черномазюк [10] та ін.
Мета статті полягає у визначенні основних тенденцій інноваційного управління ресторанним господарством.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ресторанний бізнес — це напрямок сучасного підприємництва, який динамічно розвивається. Тому виникає
потреба в діагностиці поточного стану ресторанного
господарства України з метою виявлення існуючих
проблем і основних тенденцій інноваційного управління даною галуззю.
Проаналізуємо, як змінилася кількість закладів
вітчизняного ресторанного господарства за останні
п’ять років (табл. 1).

Як видно з табл. 1, загальна кількість ресторанних закладів в Україні з 2015 року по 2019 рік
зросла на 4111 од. або 8,3%. Необхідно відмітити
зростання кількості закладів окремо по групам: ресторани (на 2250 од. або 17,9%), кафе (на 1355 од. або
7,2%) та бари (на 1223 од. або 13,2%). У той же час
кількість столових та закладів доставки їжі скоротилося на 717 од. або 8,1%.
Структуру ресторанних закладів України наведено на рис. 1.
Як видно з рис. 1, протягом 2015–2019 рр. найбільшу частку в структурі закладів ресторанного господарства займають заклади типу «кафе».
Це обумовлено більш низькою ціновою політикою
і, як наслідок, меншою середньою сумою чеку. Тому
більшість українців можуть собі дозволити відвідувати заклади саме такого формату.
Бажаючи вистояти у конкурентній боротьбі, усі
типи закладів ресторанного господарства не тільки
займаються пошуком нових сегментів ринку, а й
широко застосовують сучасні інноваційні технології та тренди в управлінні. Під інноваційними

Таблиця 1
Аналіз кількості закладів ресторанного господарства в Україні за 2015–2019 роки, од.
Група закладів
ресторанного
господарства
2015

Роки

Відхилення
2019 /2015
Відносне,
%

2016

2017

2018

2019

Абсолютне, +/–

Ресторани

12557

13217

13179

13307

14807

+2250

17,9

Кафе

18790

19645

19548

18804

20145

+1355

7,2

Столові та доставка їжі

8817

7589

8234

8020

8100

- 717

8,1

Бари

9283

9930

9215

9819

10506

+1223

13,2

Всього:

49447

50381

50176

49950

53558

4111

8,3

Джерело: складено автором на основі [6]
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Рис. 1. Структура ресторанних закладів України в 2015–2019 роках, %
Джерело: складено автором на основі [6]
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технологіями мається на увазі не тільки поліпшення
якості життя людей, красиво і смачно приготовлена
їжа, але і грамотно вибудувані відносини з клієнтами, маркетингова політика і PR-стратегія [3, с. 55].
Тому далі варто навести основні принципи інноваційного управління ресторанним господарством
(табл. 2).
Як видно з табл. 2, послідовна реалізація вказаних принципів сприяє вибору підприємцем кращого
варіанту рішення при плануванні і організації впровадження інновацій з наявних альтернатив з урахуванням умов зовнішнього середовища, наявних
ресурсів закладу (бізнес-партнерів).
На основі аналізу наукової літератури щодо ведення ресторанного бізнесу в України виявлено тенденції
розвитку галузі в цілому. Основними трендами є: моноресторани, що роблять акцент на приготуванні етнічних страв, підприємства «fɑst fud» виходять на якісно
новий рівень приготування та обслуговування. У сфері
маркетингу відбувся зсув від традиційних рекламних
інструментів роботи з аудиторією на онлайн і провідною роллю SMM (Social Media Marketing) [5].
Наведемо кілька прикладів перспективних інноваційних технологій, які застосовуються в управлінні ресторанним бізнесом.
Одним з таких прикладів є розумна енергетика —
компанії проєктують низьковольтні світлодіодні
освітлювальні системи для закладів ресторанного
господарства. Надають хмарні системи управління опаленням, вентиляцією і кондиціонуванням
з метою зниження витрат на електроенергію та обслуговування.

// Електронне наукове видання «Публічне адміністрування
та національна безпека» // № 2 (18), 2021
Управління відходами — це стартапи цього
сегменту допомагають закладам скоротити або ж
пожертвувати невикористані або прострочені продукти. Являють собою програмну платформу для
компаній, яка відстежує надлишки продуктів харчування, що жертвує їх нужденним або продає зі знижкою, а також допомагає користувачам отримати
відповідні податкові пільги.
Розумні музичні системи — стартапи з цієї категорії пропонують ресторанному бізнесу інтелектуальні музичні системи. Вбудовують в приміщення
цифрову музичну панель, що дозволяє управляти
музичною добіркою закладу.
Наведемо основні можливості, які надає фірмовий мобільний додаток закладам ресторанного типу
[7; 8]:
1) це відмінний спосіб для підтримки спілкування
з відвідувачами, включаючи ненав’язливу рекламу);
2) один із способів підтримки іміджу, а також формування у клієнта гарного ставлення до обраного
ним місця відпочинку);
3) найбільш передова технологія для термінової
обробки замовлень: вони приймаються моментально в режимі он-лайн і можуть бути доставлені
клієнту додому (ця перевага ресторанних додатків
є основною для збільшення прибутковості);
4) можливість реалізувати гнучку систему бонусів, що надається на різні види сервісу;
5) збір і накопичення позитивних відгуків, які задоволені відвідувачі залишають про заклад.
Використання мобільних додатків вигідно
не тільки закладам ресторанного бізнесу, їх постійні
Таблиця 2

Принципи інноваційного управління ресторанним господарством
Принципи

Забезпечення

Превентивність заходів

Попереджувальний ризик-орієнтований підхід до аналізу та управління можливими небезпеками закладу ресторанного господарства, адекватність заходів,
реалізованих на постійній основі

Оптимізація ресурсів

Внутрішній аудит і вибір оптимального меню під умови безпечної роботи і наявність площ (інфраструктури для забезпечення безпеки і якості продукції та послуг
з урахуванням рівня кваліфікації персоналу, інвестиційних можливостей.) Можна
охарактеризувати, як принцип «якість і безпека у збиток (тимчасово) кількості
страв, послуг», забезпечення стандартів виробництва (часу подачі, моніторингу
якості, режимів контролю)

Принцип інтеграції

Розробка впровадження нових видів продукції, взаємодія з фахівцями (консультування, розробка рецептур, карт страв) навчання персоналу, зовнішній аудит

Цифрова простежуваність
(прозорість)

Здійснюється щодо стадій поставок, виробництва і реалізації (відпуску / утилізації
продукції), обміну інформацією про процеси і результати у зв’язку із запитами
контрагентів: про якість та безпеку вихідного продукту, інгредієнта, упаковки,
обладнання, засобів із забезпечення процесів зберігання, переробки, транспортування, порціонування і т. д. по харчовому ланцюгу, орієнтація на споживача /
зв’язок зі споживачами.

Відповідальність

Принцип професійної відповідальності кожного бізнес-партнера в рамках харчового ланцюга за результат спільної діяльності перед споживачем, державою,
контрагентами. Особиста відповідальність персоналу і кожного споживача за свою
поведінку як внесок в суспільне здоров’я, профілактику коронавірусу

Джерело: складено автором на основі [2; 7; 9; 10]
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клієнти також отримують ряд очевидних переваг.
Серед них такі можливості, як [1; 4]:
– бронювання столиків на конкретну дату і час, яке
виконуються в кілька кліків по тачскріну;
– можливість перегортати інтерактивне ресторанне
меню з дому, з роботи або з будь-якого іншого місця;
– дисконтні системи накопичувального типу або
бонусні програми;
– можливість замовляти страви і продукти з фірмовою доставкою додому.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що

// Functioning and development of public
administration mechanisms //

ресторанна індустрія із самого початку не будучи високотехнологічною галуззю, в даний час відкриває
перед собою революційний потенціал інноваційних
технологій, що дозволяють автоматизувати робочі процеси, значно розширити якість і асортимент послуг,
підвищити ефективність управління. У короткостроковій перспективі, одним з найбільш перспективних
інноваційних рішень для вітчизняних закладів ресторанного бізнесу є розробка власних мобільних додатків, що інтегрують затребувані для клієнтів функції
і створюють умови для підвищення лояльності споживачів та інформованості маркетингової політики.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
PROBLEMS OF QUALITY ASSURANCE
OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Анотація. В статті визначено, що система освіти залежить від виваженої освітньої політики, компетентності державних рішень та правильно розставлених акцентів у визначенні стратегічних пріоритетів. Досягнення нової якості та розвитку вітчизняної освітньої системи неможливе без значущих змін у системі, процесах, механізмах державного управління освітою. Встановлено, що якість вищої освіти по-різному сприймається різними суб’єктами освітнього процесу. Щодо
студентів, це, перш за все, знання, вміння та практичні навички, необхідні для успішного працевлаштування і кар’єрного
зростання. Якщо мова йде про роботодавця, то вони асоціюють якісну освіту з підготовкою фахівців, які володіють необхідними компетенціями та здатністю адаптуватися до динамічно мінливих умов виробництва. Наголошено, що гарантія
якості повинна забезпечити таке освітнє середовище, в якому зміст програм, освітні можливості і засоби відповідають
меті. Проте існує ціла низка проблем забезпечення якості вищої освіти в Україні. Розкрито основні проблеми в забезпеченні якості вищої освіти, а також якості підготовки фахівців в ЗВО України. Серед них виділено: систематичне недофінансування системи вищої освіти; невідповідність рівня підготовки абітурієнтів до вимог закладів вищої освіти; відставання
української вищої школи від ряду світових і загальноєвропейських тенденцій у розвитку вищої освіти і вдосконаленні
його якості; проблема працевлаштування випускників, тощо. Доведено, що незважаючи на низку регулюючих нормативних актів, спеціально створених органів, все одно є проблеми, які дещо знижують показники якості вищої освіти. Очікувана якість освіти формується під впливом сукупності умов та факторів, які висвітлювати методологічні, теоретичні та
практичні аспекти управління освітою. Огляд проблем показує, що шлях до якісної вищої освіти лежить через її визначення правильних стандартів, достатній ресурсній базі, високій кваліфікації персоналу, правильної структурної організації
та ефективного управління. Однією з умов підвищення якості вищої освіти є посилення відповідальності університетів за
результати своєї діяльності шляхом розширення демократичного принципу їх функціонування та поглиблення автономії.
Ключові слова: вища освіта, якість вищої освіти, проблеми забезпечення якості вищої освіти.
Аннотация. В статье определено, что система образования зависит от взвешенной образовательной политики, компетентности государственных решений и правильно расставленных акцентов в определении стратегических приоритетов.
Достижение нового качества и развития отечественной образовательной системы невозможно без значимых изменений
в системе, процессах, механизмах государственного управления образованием. Установлено, что качество высшего образования по-разному воспринимается разными субъектами образовательного процесса. В отношении студентов, это, прежде
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всего, знания, умения и практические навыки, необходимые для успешного трудоустройства и карьерного роста. Если речь
идет о работе, то они ассоциируют качественное образование с подготовкой специалистов, обладающих необходимыми
компетенциями и способностью адаптироваться к динамично меняющимся условиям производства. Отмечено, что гарантия
качества должна обеспечить такую образовательную среду, в которой содержание программ, образовательные возможности
и средства соответствуют цели. Однако существует целый ряд проблем обеспечения качества высшего образования в Украине.
Раскрыты основные проблемы в обеспечении качества высшего образования, а также качества подготовки специалистов
в вузах Украины. Среди них выделены: систематическое недофинансирование системы высшего образования; несоответствие
уровня подготовки абитуриентов с требованиями высших учебных заведений; отставание украинской высшей школы от ряда
мировых и общеевропейских тенденций в развитии высшего образования и совершенствовании его качества; проблема
трудоустройства выпускников и другое. Доказано, что несмотря на ряд регулирующих нормативных актов, специально созданных государственных органов, все равно есть проблемы, которые значительно снижают показатели качества высшего
образования. Необходимое качество образования формируется под влиянием совокупности условий и факторов, включает
методологические, теоретические и практические аспекты управления образованием. Обзор проблем показывает, что путь
к качественному высшему образованию лежит через определение его правильных стандартов, достаточную ресурсную
базу, высокую квалификацию персонала, правильную структурную организацию и эффективное управление. Одним из
условий повышения качества высшего образования является усиление ответственности университетов за результаты своей
деятельности путем расширения демократического принципа их функционирования и углубления автономии.
Ключевые слова: высшее образование, качество высшего образования, проблемы обеспечения качества высшего
образования.
Summary. The article defines that the education system depends on a balanced educational policy, competence of state decisions and correctly placed accents in determining strategic priorities. Achieving a new quality and development of the domestic educational system is impossible without significant changes in the system, processes, mechanisms of public education management.
It is established that the quality of higher education is perceived differently by different subjects of the educational process.
For students, it is, above all, the knowledge, skills and practical skills necessary for successful employment and career growth.
When it comes to the employer, they associate quality education with the training of professionals who have the necessary
competencies and are able to adapt to dynamically changing production conditions. It is emphasized that quality assurance
should provide an educational environment in which the content of programs, educational opportunities and tools meet the
goal. However, there are a number of problems in ensuring the quality of higher education in Ukraine. The main problems in
ensuring the quality of higher education, as well as the quality of training in the Free Economic Zone of Ukraine are revealed.
Among them are: systematic underfunding of the higher education system; inconsistency of the level of preparation of entrants
to the requirements of higher education institutions; lag of Ukrainian higher education from a number of world and European
trends in the development of higher education and improving its quality; the problem of employment of graduates, etc.
It is proved that despite a number of regulatory regulations, specially created bodies, there are still problems that somewhat
reduce the quality of higher education. The expected quality of education is formed under the influence of a set of conditions
and factors that cover the methodological, theoretical and practical aspects of education management. The review of the
problems shows that the way to quality higher education lies through its definition of the right standards, sufficient resource
base, highly qualified staff, proper structural organization and effective management. One of the conditions for improving the
quality of higher education is to strengthen the responsibility of universities for the results of their activities by expanding the
democratic principle of their functioning and deepening autonomy.
Key words: higher education, quality of higher education, problems of quality assurance of higher education.

П

остановка проблеми. Вища освіта сьогодення
розвивається в умовах жорсткої конкуренції.
Професійне та ефективне позиціонування діяльності — найважливіший фактор успіху на ринку.
Якість освіти є визначальною позицією в конкурентній боротьбі вітчизняних із зарубіжними закладами
вищої освіти (далі — ЗВО).
ЗВО мають особливу значущість, оскільки безпосередньо готують кадрів для роботи в різних галузях
народного господарства. Освіта є одним із найважливіших факторів формування конкурентоспроможності, національної безпеки держави та сталого розвитку суспільства. Проте в освітній системі
виникла велика кількість проблем, які знижують
престиж та якість надання освітніх послуг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми забезпечення якості вищої освіти, а також
визначенню її результативності присвятили праці
такі вчені як: В. Андрущенко, Л. Віткін, Д. Дзвінчук, С. Домбровська, М. Згуровський, А. Кайдалова,
Т. Лукіна, І. Мусієнко, С. Ніколаєнко, В. Огнев’юк,
Дж. Парусінські, С. Прилипко, І. Семенець-Орлова,
І. Чміль, Р. Бичківський, М. Шаповал, Н. Щипачова та ін.
Мета статті полягає у визначенні та аналізі основних проблем забезпечення якості вищої освіти
України.
Виклад основного матеріалу. На думку
І. Семенець-Орлової, освіта як суспільне благо має
державотворчу функцію. Авторка наголошує, що
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система освіти залежить від виваженої освітньої
політики, компетентності державних рішень та правильно розставлених акцентів у визначенні стратегічних пріоритетів. Досягнення нової якості та
розвитку вітчизняної освітньої системи неможливе
без значущих змін у системі, процесах, механізмах
державного управління освітою. Комплексна освітня
реформа втілюється на рівні конкретних закладів
та установ освіти і потребує як організаційної, так
і індивідуальної готовності до впровадження нового
[2, 3].
Дослідники, які займаються проблемами вищої
освіти, стверджують, що поняття «якість вищої
освіти» характеризується такими складовими як
[1; 4–8]:
– багатоаспектність — якість кінцевого результату вищої освіти, зокрема, навчання та виховання,
придбання відповідних універсальних і професійних компетенцій, а також якість потенціалу ЗВО;
– багатосуб’єктність — різні очікування якості
вищої освіти у студентів, випускників, їх батьків,
роботодавців, держави та суспільства в цілому;
– невизначеність в оцінках — складається з сукупності поточних, тактичних і стратегічних аспектів
якості вищої освіти, які в різний час одними і
тими ж суб’єктами сприймаються по-різному;
– інваріантність і варіативність — серед безлічі
різних якостей освітніх систем, ЗВО і підготовлених фахівців виділяються «загальні якості» для
всіх випускників кожного рівня освіти та кожного
напряму підготовки, а також «специфічні якості»
для певної множини освітніх систем, ЗВО та їх
випускників.
Варто наголосити, що якість вищої освіти по-різному сприймається різними суб’єктами освітнього
процесу. Щодо студентів, це, перш за все, знання,
вміння та практичні навички, необхідні для успішного працевлаштування і кар’єрного зростання.
Якщо мова йде про роботодавця, то вони асоціюють
якісну освіту з підготовкою фахівців, які володіють
необхідними компетенціями та здатні адаптуватися
до динамічно мінливих умов виробництва.
Міністерством освіти та науки України «якість
вищої освіти» розглядається як бездоганність в контексті відповідності вимогам державних освітніх
стандартів, законодавства в сфері освіти і критеріям акредитації. Національні системи вищої освіти
не можуть розвиватися поза глобальних процесів,
тенденцій та запитів світового ринку праці. Вирішуючи питання реформування і розвитку ЗВО не
можна виходити з критеріїв національного рівня.
Варто наголосити, що розробка стратегії розвитку
ЗВО на сучасному етапі вимагає глибокого аналізу
процесів, що протікають в системі вищої освіти,
як на національному, так і на міжнародному рівні.
У «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти»
наголошено, що зацікавлені сторони «надають пріо-
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ритет різним цілям, можуть по-різному ставитися до
якості у вищій освіті, і забезпечення цього процесу
повинно враховувати різноманітні погляди» [8].
Звідси якість вищої освіти розуміємо як «результат
взаємодії між викладачами, студентами та освітнім
середовищем закладу», що досягається за умови,
якщо «зміст програм, навчальні можливості та ресурсне забезпечення відповідають цій меті».
Отже, це основний рівень надання освітніх послуг, який характеризується численними аспектами
і в значній мірі залежать від контекстуальних рамок
даної системи, інституціональних завдань або умов
і норм в даній галузі. Поняття «якість» охоплює всі
основні функції, напрямки та механізми діяльності
системи вищої освіти: якість викладання, підготовку досліджень, рівень знань, вмінь та навичок
випускників та ін. [9].
Слід наголосити, що в Україні створено систему
забезпечення якості вищої освіти, яка згідно Закону
України «Про вищу освіту» складається із наступних складових:
– забезпечення якістю освітньої діяльності;
– зовнішній контроль якості освітньої діяльності;
– забезпечення якості діяльності НАЗЯВО та незалежних установ з оцінки та забезпечення якості
вищої освіти [6].
Система внутрішнього забезпечення якості за
поданням ЗВО оцінюється НАЗЯВО або акредитованими ним незалежними установами оцінювання
та забезпечення якості вищої освіти на предмет її
відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти [6].
Якість є, головним чином, результатом взаємодії
між викладачами, студентами та освітнім середовищем закладу освіти. Гарантія якості повинна
забезпечити таке освітнє середовище, в якому зміст
програм, освітні можливості і засоби відповідають
меті. Доступ до якісної освіти є невід’ємним правом
кожної людини. Проте існує ціла низка проблем
забезпечення якості вищої освіти в Україні.
Основними причинами проблем в забезпеченні
якості вищої освіти, а також якості підготовки фахівців в ЗВО України, на наш погляд, є такі:
– систематичне недофінансування системи вищої
освіти;
– невідповідність рівня підготовки абітурієнтів до
вимог ЗВО;
– відставання української вищої школи від ряду
світових і загальноєвропейських тенденцій у розвитку вищої освіти і вдосконаленні його якості;
– неадекватність сформованих механізмів розвитку та оновлення вищої освіти новим соціально-
економічним умовам функціонування вищої
школи;
– слабке оновлення і інтенсивне старіння профе
сорсько-викладацького складу вищої школи;
– проблема працевлаштування випускників;
– корупція в системі освіти;
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– скорочення обсягів науково-дослідних робіт у
закладах вищої освіти тощо.
Розглянемо більш детально деякі з цих проблем.
Однією з основних проблем є недофінансування
системи вищої освіти. В Законі України «Про освіту» та змінах до нього вказано, що система освіти
в нашій країні є єдиним комплексом, послідовно
пов’язаних між собою ланок виховання і навчання:
дошкільне виховання, загальна середня освіта, позашкільне виховання, професійно-технічне навчання, середня спеціальна і вища освіта [5].
Тому на розвиток системи вищої освіти в Україні
хоч і спрямовуються значні матеріальні й фінансові ресурси, проте у структурі видатків на освіту у зведеному бюджеті країни найбільшу частку
становлять видатки на загальну середню освіту.
Отже, фінансування освіти за рахунок державного
бюджету буде тільки тоді ефективним, коли кошти,
призначені державою на фінансування освіти, будуть виділятися в достатніх обсягах і на стабільній,
об’єктивній та пропорційній основі. І навіть у цьому
випадку система централізованого фінансування
має доповнюватися громадським контролем за використанням ресурсів та якістю надання послуг на
місцевому рівні.
Наступною, на наш погляд, проблемою є невідповідність рівня підготовки абітурієнтів до вступних
вимог ЗВО. Значна кількість випускників закладів
середньої освіти (далі — ЗСО) за рівнем підготовки
не відповідають вимогам до абітурієнтів ЗВО.
Нарешті, перейдемо до проблеми організації
навчальної діяльності студентів у ЗВО, адекватної
сучасним вимогам підготовки фахівців. Так склалося у вищій школі, що співвідношення аудиторної
та самостійної роботи студентів перевага надається
на користь першої, а це в свою чергу посилює все
більші протиріччя з сучасними вимогами до якості
підготовки фахівців. В багатьох освітніх закладах
не створені сучасні умови для самостійної роботи
студентів, включаючи забезпеченість навчальною
літературою, доступ до Інтернету, тощо. Деякі ЗВО
не організовують вільний доступ студентів до інформації про вимоги до якості їх підготовки, немає
спеціальних видань, що полегшують трансляцію
цих вимог, не розвинені комп’ютерні оціночні і навчальні засоби.
Далі, розглянемо таку проблему як взаємодія
ЗВО з випускниками, а саме проблема їх працевлаштування. Велика кількість молоді після завершення навчання ЗВО працює не за спеціальністю
або перебуває на біржі праці. Це пояснюється тим,
що освітні програми не відповідають сучасним вимогам. Тому в цьому контексті слід активно взаємодіяти з бізнес-структурами: створювати спільні
проєкти, визначати пріоритетні кадрові потреби
і готувати сучасні освітні комплекти відповідно до
вимог ринку, тощо [7].
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Щодо проблеми відповідності управлінської
культури в ЗВО вимогам міжнародних стандартів
ІSО, тут можемо наголосити, що в більшості закладів
освіти, включаючи її нормативне оснащення не відповідає сучасним міжнародним вимогам стандартів
цієї серії.
Варто зупинитись на ще одній проблемі у сфері
освіти як корупція. Значно скоротилась кількість
студентів, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету, обмежена кількість місць на бюджетну форму навчання насамперед за престижними
спеціальностями або в рейтингових ЗВО, відсутність
поваги до викладацької роботи з боку студентів, замовчування випадків давання і вимагання грошової
чи іншої матеріальної винагороди — це та багато
іншого породжує корупцію. Як наслідок слабка
підготовка абітурієнтів, знецінення освітнього та
культурного середовища ЗВО, недостатня мотивація студентів і одночасно зниження вимог до них,
збільшення навантаження на педагогів та ін.
Таким чином, саме розширення доступності освіти тісно пов’язано з необхідністю забезпечення його
якості. Зростання кількості студентів, інтернаціоналізація освіти, визнання того факту, що вища освіта
та рівень компетенцій випускників є необхідними
чинниками для економічних, політичних і соціальних успіхів економіки, що змушує ЗВО особливу
увагу приділяти питанням якості.
Отже, вища професійна освіта в Україні стоїть
перед дуже складними завданнями. Тільки надаючи
високоякісні освітні послуги, можна бути впевненим
у якості вищої освіти.
Висновок. Вивчення аспекту запровадження
якісної освіти в Україні дозволило зробити висновок, що незважаючи на низку регулюючих нормативних актів, спеціально створених органів, все одно
є проблеми, які знижують показники якості вищої
освіти. Методологічна основа побудови системи якості вищої освіти — це системний підхід до вирішення цього питання, тобто концепція реформування
вищої освіти повинна передбачати побудову рівня
системи управління якістю: на інституційному, регіональному та державному рівнях.
Таким чином, очікувана якість освіти формується під впливом сукупності умов та факторів, які
визначають методологічні, теоретичні та практичні
аспекти управління освітою.
Огляд основних проблем показує, що шлях до
якісної вищої освіти лежить через її визначення
стандартів, достатній ресурсній базі, високій кваліфікації персоналу, правильної структурної організації та ефективного управління. Однією з умов
підвищення якості вищої освіти є посилення відповідальності університетів за результати своєї діяльності шляхом розширення демократичного принципу
їх функціонування та поглиблення автономії.
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ТУРИСТСЬКИМ БРЕНДОМ РЕГІОНУ
МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИМ БРЕНДОМ РЕГИОНА
MECHANISMS OF STATE GOVERNANCE
OF THE REGION’S TOURIST BRAND

Анотація. Розвиток галузі туризму відбувається в умовах високої конкуренції. Для забезпечення конкурентоздатності на ринку надання туристських послуг важливим елементом просування є формування ефективного туристичного
бренду. Отже, стаття присвячена актуальній тематиці пошуку ефективних шляхів впровадження механізмів державного
управління розвитком туристичного бренду на прикладі територій, тобто в умовах проведення реформи децентралізації
в Україні. Дані дослідження важливі як з науково-теоретичних позицій, так і з погляду практики комерційної діяльності
в умовах сучасних ринкових відносин. Метою статті є пошук шляхів удосконалення системи державного управління
туристським брендом територій. Ринок перенасичений традиційними формами туристських атракцій. Для виходу на
нові ринки або ж збільшення власної цільової аудиторії необхідно розробляти оригінальні проекти та просувати нестандартний туристський продукт. Таким продуктом можуть стати різні інноваційні проєкти різних видів туризму, як виду
туризму, що активно розвивається та привертає додаткову увагу туристів до територій, які мають потенційно цікаві
туристські ресурси. Стаття присвячена розвитку теоретичних основ державного управління просуванням туристичного
бренду регіонів. Проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття управління туристським брендом у розрізі
розвитку територій. Проаналізовано провідні світові практики формування туристських брендів територій. Визначе-
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но вітчизняні тенденції розвитку туристичних брендів з урахуванням можливостей для створення систем державного
управління туристичним брендом на регіональному рівні. Розроблено та обґрунтовано доцільність впровадження ініціатив із впровадження механізмів державного управління туристським брендом територій. Результати розробок можуть
бути використані в практичній діяльності розвитку туристичного потенціалу регіонів.
Ключові слова: механізми державного управління, бренд території, регіон, розвиток туризму.
Аннотация. Развитие отрасли туризма происходит в условиях высокой конкуренции. Для обеспечения конкурентоспособности на рынке предоставления туристских услуг важным элементом продвижения является формирование эффективного
туристического бренда. Итак, статья посвящена актуальной тематике поиска эффективных путей внедрения механизмов
государственного управления развитием туристического бренда на примере территорий, то есть в условиях проведения
реформы децентрализации в Украине. Данные исследования важны как с научно-теоретических позиций, так и с точки
зрения практики коммерческой деятельности в условиях современных рыночных отношений. Целью статьи является поиск
путей совершенствования системы государственного управления туристским брендом территорий. Рынок перенасыщен
традиционными формами туристских аттракций. Для выхода на новые рынки или же увеличение собственной целевой
аудитории необходимо разрабатывать оригинальные проекты и продвигать нестандартный туристский продукт. Таким
продуктом могут стать различные инновационные проекты различных видов туризма, которые активно развиваясь, привлекают дополнительное внимание туристов к территориям, которые имеют потенциально интересные туристские ресурсы.
Статья посвящена развитию теоретических основ государственного управления продвижением туристического бренда
регионов. Проанализированы теоретические подходы к определению понятия управления туристским брендом в разрезе
развития территорий. Проанализированы ведущие мировые практики формирования туристских брендов территорий.
Определены отечественные тенденции развития туристических брендов с учетом возможностей для создания систем
государственного управления туристическим брендом на региональном уровне. Разработаны и обоснованы целесообразность инициатив по внедрению механизмов государственного управления туристским брендом территорий. Результаты
разработок могут быть использованы в практической деятельности развития туристического потенциала регионов.
Ключевые слова: механизмы государственного управления, бренд территории, регион, развитие туризма.
Summary. The development of the tourism industry takes place in conditions of high competition. To ensure competitiveness
in the market of tourist services, an important element of promotion is the formation of an effective tourist brand. Thus, the article is devoted to the topical issue of finding effective ways to implement mechanisms for public management of tourism brand
development on the example of territories, in the context of decentralization reform in Ukraine. These studies are important both
from a scientific and theoretical point of view, and from the point of view of business practice in modern market relations. The
purpose of the article is to find ways to improve the system of public management of the tourist brand of the territories. The
market is oversaturated with traditional forms of tourist attractions. To enter new markets or increase your target audience, you
need to develop original projects and promote a non-standard tourism product. Such a product can be various innovative projects of different types of tourism, as a type of tourism that is actively developing and attracts additional attention of tourists to
areas that have potentially interesting tourist resources. The article is devoted to the development of the theoretical foundations
of public administration for the promotion of the tourist brand of the regions. Theoretical approaches to the definition of the
concept of tourism brand management in terms of territorial development are analyzed. The leading world practices of formation
of tourist brands of territories are analyzed. Domestic trends in the development of tourism brands are identified, taking into account the opportunities for the creation of public management systems for tourism brands at the regional level. The expediency
of introduction of initiatives on introduction of mechanisms of the state management of a tourist brand of territories is developed
and substantiated. The results of developments can be used in practical activities to develop the tourism potential of the regions.
Key words: mechanisms of public administration, brand of the territory, region, tourism development.
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остановка проблеми. В умовах високої конкуренції на ринку надання туристичних послуг
особливої уваги заслуговують питання забезпечення
лояльного ставлення споживачів до представленої туристської продукції. Реклама є двигуном торгівлі. Без
забезпечення рекламної підтримки та просування на
ринку туристських послуг неможливо досягти високих
результатів діяльності, доходності та рентабельності
підприємств галузі туризму, як і інших галузей народного господарства. В умовах децентралізаційних
процесів, які відбуваються в Україні із початком у 2014
році реформи децентралізації, що визначає умови передачі повноважень від центральних органів управління
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до місцевих, важливим елементом э пошук ефективних
трансформацій забезпечення регіонального розвитку туризму шляхом активізації ролі новостворених
об’єднаних територіальних громад та визначення ролі
системи державного управління у підтримці розвитку
туристичного бренду регіонів. Позиціонування територій як туристичних дестинацій дозволить пришвидшити процеси соціально-економічного розвитку регіонів,
що мають туристичний потенціал, адже саме галузь
туризму має високий ступінь віддачі від вкладених
інвестицій та привертає велику увагу зовнішніх інвесторів. Отже, тема дослідження є актуальною та
має важливе практичне значення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями розвитку туризму, пошуку ефективних
механізмів позиціонування туристичного бренду
регіону займалися багато вітчизняних науковців
[1–8]. Проте, в умовах трансформаційних процесів,
підвищення ризиків ведення туристичної діяльності
зростає роль забезпечення системності та комплексності формування бренду територій.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Таким чином, метою статті є пошук шляхів удосконалення системи державного управління туристським брендом територій з урахуванням переходу
частини управлінських повноважень до об’єднаних
територіальних громад..
Для досягнення поставленої мети було окреслено
ряд завдань:
– проаналізувати теоретичні підходи до визначення
поняття державного управління туристським
брендом у розрізі розвитку територій,
– проаналізувати провідні світові практики формування туристських брендів територій на державному та регіональному рівнях,
– визначити вітчизняні тенденції розвитку туристичних брендів з урахуванням можливостей для
управління туристичним брендом шляхом застосування механізмів державного управління
та задіяння ресурсів об’єднаних територіальних
громад,
– розробити ініціативи із впровадження механізмів
державного управління туристським брендом
територій.
Виклад основного матеріалу. Аналіз туристичного ринку показує об’єктивні передумови для інтенсивного розвитку туризму, враховуючи ризики,
швидкі зміни економічної та соціальної ситуації
в регіонах, недосконалої нормативно-правової регуляторної бази, що не відповідає вимогам європейського рівня розвитку туризму. Система державного
управління туристичною галуззю на сучасному етапі трансформації ринку надання послуг в Україні
вимагає пошуку інноваційних підходів та нових
перспектив для впровадження проектів. До них
належать: розробка методів та механізмів державного управління туристичною галуззю, розробка
та оцінка моделей розвитку туризму в державній
та регіональній системі економічного розвитку,
розробка економічної політики для різних категорій туристичних підприємств. Цілі діяльності
та стратегії розвитку територій на найближчу та
майбутню перспективи залежать від оцінки наявних туристсько-рекреаційних ресурсів. Система
державного управління туризмом не є окремою
системою державного управління, але це важливий елемент забезпечення соціально-економічного
розвитку шляхом реалізації управлінських функцій на рівні держави, регіону, території, місцевому рівні чи рівні окремого суб’єкту господарської
діяльності [1].
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Аналіз факторів розвитку туризму показав,
що окремі безпосередньо наявності туристсько-
ресурсного потенціалу для забезпечення туристської
привабливості необхідне створення умов позиціонування території як туристичної дестинації, привертання до неї уваги потенційних туристів, створення
лояльного відношення та презентаційно-іміджеві
заходи, тобто формування туристського бренду території [2]. Туристський бренд має на меті формування
у споживачів туристських послуг лояльне ставлення
до центру туризму (характеризує обрання даного
туристичного напрямку туристом за інших однакових умов: вартості, умов безпеки, відповідності
мотивам туру тощо), формування пізнаваності серед
споживачів, формування думки про цікавість даного
туристичного напрямку, формування думки про
престижність та популярність даного туристичного
напрямку [3].
З урахуванням актуальності питань розвитку туризму значну увагу необхідно приділити питанням
пошуку ефективних механізмів державного управління розвитком туристичної галузі та побудови її
бренду на регіональному рівні.
Сутність бренду та його визначення розвивалося
у часі, відповідаючи практичним вимогам ринку —
від бренду як концепції виробника до функціональних та емоційних елементів товару, сприйнятих
покупцем [4].
Донедавна вітчизняні автори практично не застосовували поняття «бренд», навіть не існувало
єдиного підходу до його написання у вітчизняній
літературі «brend» та «brand» — можна зустріти на
сторінках вітчизняних публіцистичних та наукових
видань. Більшість авторів схилялися до концепції, що в загальному розумінні визначає бренд як
популярний товар, який завоював популярність та
довіру клієнтів завдяки успішним маркетинговим
процесам та комунікаціям [5]. Поняття формування
бренду на рівні державного управління ж зводилося
лише до політичних факторів.
Аналіз теоретико-методичних підходів до формування бренду як комплексної та системної категорії
на рівні держави показав, що бренд складається
із окремих атрибутів та характеристик, що тісно
пов’язані із функціональними особливостями товару/послуги та психологічними аспектами цільової
групи споживачів [6]. Розробка та побудова бренду на державному рівні має враховувати емоційну
складову, практичність, індивідуальність, якісні
характеристики та бути орієнтована саме на мотиви
обраної цільової групи [7].
Система побудови туристичного бренду має формуватися на різних управлінських рівнях, а механізми державного управління мають забезпечувати
її послідовність і системність [8].
Запропоновану концепцію впровадження механізмів управління на різних рівнях у системі державного управління представлено у табл. 1
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Таблиця 1

Формування стратегічних рішень управління туристичним брендом
Рівень управлінського рішення

Характеристика

Галузевий (секторальний)

Реструктуризація економічних систем різних галузей народного господарства з метою забезпечення економічного зростання територій шляхом
оптимізаційних процесів та спеціалізації територій відповідно до ресурсного потенціалу та інфраструктурного забезпечення.

Територіальний (регіональний)

Забезпечення збалансованого розвитку різних за соціально-економічними
передумовами територій шляхом створення балансу соціально-економічного
розвитку через активізацію економічних процесів на місцевому рівні
(в першу чергу, мова йде про проблеми розвитку сільської місцевості та
її суттєве відставання від урбанізованих територій)

Управлінський (державний)

Реалізація політики регіонального соціально-економічного розвитку та
стратегічного розвитку шляхом уніфікації процесів планування та прогнозування розвитку територій шляхом оптимізації структур центральної,
регіональної та місцевої влади.

Отже, у таблиці презентовано підходи щодо впровадження управлінських механізмів розвитку бренду територій шляхом систематизації операційних
та стратегічних процесів побудови бренду на секторальному, регіональному та державному рівнях.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі. В умовах
високої конкуренції на ринку надання туристичних
послуг особливої актуальності набувають питання
забезпечення конкурентоздатності шляхом побудови ефективного туристичного бренду. Питання
брендингу набувають особливої актуальності в умовах цифрових технологій. Розвиток територій при
включає у себе розвиток бренду даних територій,

забезпечення їх конкурентоспроможності як на регіональному, так і на державному рівнях.
У статті було проаналізовано теоретичні питання
поняття державного управління брендом з урахуванням специфіки галузі туризму. Визначено, що
туристичний бренд є комплексним системним поняттям, а система державного управління розвитку
туристичного бренду включає поняття просування,
реклами, формування лояльного відношення до туристичного продукту у потенційних споживачів та
позиціонування на туристичному ринку регіону як
туристичного центру шляхом оцінки, використання
та презентація наявних туристсько-рекреаційних
ресурсів.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ГОЛОВНИЙ
ДРАЙВЕР СТІЙКОСТІ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ДРАЙВЕР
СТОЙКОСТИ ГРОМАД В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
CIVIL SOCIETY AS THE MAIN DRIVER SUSTAINABILITY
OF COMMUNITIES IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Анотація. В статті розглядається комплекс питань, пов’язаних з формуванням стійкості в державі на різних рівнях
управління: національному, регіональному та локальному з акцентом на стійкості територіальних громад.
Визначено поняття «стійкість», проаналізовано критерії стійкості для національної безпеки та її складові на місцевому рівні, зокрема, при формуванні спроможних громад. Стійкість розглядається в різних аспектах: як складова національної безпеки та оборони держави, у співвідношенні з поняттями «згуртованість» та «національна безпека». Фінансова стійкість обґрунтовується як важлива ознака життєздатності територіальних громад.
Розкрито роль громадянського суспільства у формуванні стійкості громад, а також проаналізовано різні погляди
науковців щодо впливу громадянського суспільства на стійкість. Вивчено зарубіжний досвід імплементації основних
засад стійкості у життя громад.
Найважливішим компонентом стійкості виявлено здатність спільноти консолідуватися для протидії шкідливим та
небезпечним зовнішнім та внутрішнім впливам. Обов’язковою умовою цього мають бути відкриті партнерські стосунки
органів публічної влади з бізнес-структурами і громадськістю.
Доведено, що в умовах децентралізації та різних внутрішніх і зовнішніх викликів громадянське суспільство (активні
громадяни та інститути громадянського суспільства) може і має бути драйвером формування стійкості громад.
Передбачається, що реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства має створити
в Україні надійний фундамент народовладдя як складову національної стійкості.
Оскільки системні механізми забезпечення національної стійкості в Українській державі як на національному, так
і на місцевому рівні наразі остаточно не сформовані, розробка і реалізація комплексних стратегічних рішень у цій сфері
потребує належного наукового обґрунтування, чому, власне, і присвячено внесок авторки в дослідження даної теми.
Ключові слова: національна стійкість, стійкість громад, громадськість, громадянське суспільство, драйвер стійкості.
Аннотация. В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с формированием устойчивости в государстве
на разных уровнях управления: государственном, региональном и локальном с акцентом на устойчивости территориальных общин.
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Определено понятие «устойчивость», проанализированы критерии устойчивости национальной безопасности и ее
составляющие на местном уровне, в частности, при формировании жизнеспособных общин. Устойчивость рассматривается в различных аспектах: как составляющая национальной безопасности и обороны государства, в соотношении
с понятиями «сплоченность» и «национальная безопасность». Финансовая устойчивость обосновывается как важный
признак жизнеспособности территориальных общин.
Раскрыта роль гражданского общества в формировании устойчивости общин, а также проанализированы различные взгляды ученых о влиянии гражданского общества на стойкость. Изучено зарубежный опыт имплементации основных принципов устойчивости в жизни общин.
Важнейшим компонентом устойчивости обнаружена способность сообщества консолидироваться для противодействия вредным и опасным внешним и внутренним воздействиям. Обязательным условием этого должны быть открыты
партнерские отношения органов публичной власти с бизнес-структурами и общественностью.
Доказано, что в условиях децентрализации и различных внутренних и внешних вызовов гражданское общество (активные граждане и институты гражданского общества) может и должно быть драйвером формирования устойчивости
общин.
Предполагается, что реализация государственной политики содействия развитию гражданского общества должна
создать в Украине надежный фундамент народовластия как составляющую национальной устойчивости.
Поскольку системные механизмы обеспечения национальной устойчивости в украинском государстве как на национальном, так и на местном уровне пока окончательно не сформированы, разработка и реализация комплексных
стратегических решений в этой сфере требует надлежащего научного обоснования, чему, собственно, и посвящен вклад
автора в исследование данной темы.
Ключевые слова: национальная устойчивость, устойчивость, устойчивость громад, общественность, гражданское
общество, драйвер устойчивости.
Summary. The article considers a set of issues related to the formation of sustainability in the state at different levels of
government: national, regional and local, with an emphasis on the sustainability of territorial communities.
The concept of «sustainability» is defined, the criteria of sustainability for national security and its components at the local
level are analyzed, in particular, in the formation of affluent communities. Sustainability is considered in various aspects: as
a component of national security and defense of the state, in relation to the concepts of «cohesion» and «national security».
Financial stability is justified as an important sign of the viability of local communities.
The role of civil society in shaping the sustainability of communities is revealed, as well as different views of scientists on
the impact of civil society on sustainability are analyzed. The foreign experience of implementation of the basic principles of
sustainability in the life of communities is studied.
The most important component of sustainability is the ability of the community to consolidate to counteract harmful and
dangerous external and internal influences. Open partnership of public authorities with business structures and the public
should be a prerequisite for this.
It is proved that in the conditions of decentralization and various internal and external challenges, civil society (active citizens and civil society institutions) can and should be a driver of community sustainability.
It is assumed that the implementation of state policy to promote the development of civil society should create a solid foundation of democracy in Ukraine as a component of national sustainability.
Since the systemic mechanisms for ensuring national sustainability in the Ukrainian state at both national and local levels
are not yet fully formed, the development and implementation of comprehensive strategic decisions in this area requires proper
scientific substantiation, which is why the author’s contribution to this topic.
Key words: national sustainability, community sustainability, public, civil society, sustainability driver.
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остановка проблеми. Розбудова національної
стійкості є одним із пріоритетних напрямів
державної політики, про що свідчить низка стратегічних і програмних документів [1; 2]. Разом із тим
в аналітичних доповідях Національного інституту
стратегічних досліджень (НІСД), присвячених питанням національної стійкості держави, визначені
основні проблемні питання, які стримують розвиток
потенціалу стійкості регіонів і громад, розроблені
рекомендації щодо шляхів вирішення зазначених
проблем [3; 4].
В Аналітичній доповіді НІСД до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради

України «Про внутрішнє та зовнішнє становище
України» для зміцнення національної стійкості рекомендується сформувати механізм взаємодії органів державної і місцевої влади, неурядових організацій, бізнесу та міжнародних партнерів, запровадити
багаторівневу систему оцінювання ризиків і загроз
національній безпеці, законодавчо запровадити норми планування та реагування на кризові ситуації
та загрози, організувати регулярні міжвідомчі навчання і тренування за участі населення [5, с. 51].
Провідний експерт у сфері національної стійкості в Україні О. Резнікова стверджує: «Україна має
значний потенціал стійкості, що підтверджується
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досвідом її протидії гібридній агресії. Проте системні механізми забезпечення національної стійкості
наразі не сформовані. Розробка і реалізація комплексних стратегічних рішень у цій сфері потребує
належного наукового обґрунтування, у першу чергу,
визначення концепції забезпечення національної
стійкості» [2, с. 1].
З іншого боку, заходи із забезпечення стійкості
регіонів і територіальних громад в Україні мають, на
думку експертів, фрагментарний і неупорядкований
характер з акцентом не на упередження, а на реагування по факту загрози або надзвичайної ситуації.
Недосконалим є законодавче і організаційне забезпечення міжвідомчої взаємодії і координації такої
діяльності на різних рівнях, поки що неналежно
налагоджено державно-приватне партнерство та
стійкі комунікації з населенням [6, с. 2].
Важливою складовою національної стійкості є
стійкість громад. Це особливо актуально в умовах
децентралізації та реформування системи місцевого
самоврядування, коли значна частина повноважень
центральних органів влади передається на місця.
Але відсутність в Україні єдиного розуміння механізму забезпечення національної стійкості, процесів,
які він охоплює, а також неналежна організація
національної системи стійкості суттєво ускладнює
запровадження відповідних процесів на рівні територіальних громад [6, с. 2]. Цілком реальною загрозою для стійкості громад є і недосконалість системи
державного контролю за використанням органами
місцевого самоврядування своїх розширених повноважень, зокрема, у фінансовій сфері [7, с. 137].
Реформа місцевого самоврядування, яка проводиться в Україні з 2014 року, дала поштовх
для розвитку спроможних громад. Станом на кінець 2020 року в Україні утворена нова система
адміністративно-територіального устрою: на базовому рівні замість 11 250 територіальних громад
створено 1 469, на субрегіональному рівні замість
490 районів утворено 136, а 25 жовтня 2020 року
на новій територіальній основі в Україні проведено
вибори до місцевих рад [8].
Територіальна громада — це спільність людей,
об’єднаних сталими взаєминами, які проживають
на певній території, здійснюють самоврядування
через органи місцевого самоврядування, місцеві
референдуми, загальні збори, органи самоорганізації населення та інші об’єднання громадян з метою
реалізації своїх інтересів [9, с. 412].
Зараз територіальні громади опинились перед
викликами, пов’язаними із пандемією, економічною
кризою, скороченням державної підтримки, політичними суперечками у середовищі новообраних
місцевих еліт, конфліктів між адміністративними
центрами громад і периферійними територіями та
ін. За цих умов територіальні громади і держава
у цілому мають особливо серйозно подбати про свою
стійкість.
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До того ж в нових умовах, коли у багатьох громад бракує досвіду організації самостійного життя,
коли в управлінні громадами гостро відчувається
нестача професійних кадрів, а більшість мешканців залишаються пасивними, постає необхідність
консолідуючої ланки, яка допоможе налагодити
горизонтальні та вертикальні зв’язки між усіма рівнями управління та суб’єктами впливу у громадах.
Такою сполучною ланкою процесів соціально-
економічного, культурного та суспільно-політичного
розвитку громад має стати, на нашу думку, активна громадськість, громадянське суспільство, яке
у співпраці з владою та бізнесом сприятиме забезпеченню необхідної стійкості громад.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз
наукових досліджень, присвячених питанню стійкості, у тому числі стійкості громад, виявив, що
більшість публікацій присвячені вивченню стійкості
як складової суто національної безпеки та оборони
держави. Зокрема, наголос на цей аспект стійкості
робиться у публікаціях О. Резнікової [2; 3; 10; 11;
12; 13; 14].
О. Бабаджанян та А. Романчук вивчали процес
навчання та просвітництва членів громад щодо
співпраці у протидії надзвичайним ситуаціям. Надання громадянам знань про те, як подбати про себе,
як знайти допомогу і як допомогти іншим під час
надзвичайної ситуації — ці питання є нагальними
для усіх українських громад [15, с. 235–238].
Ми вважаємо, що однією із головних умов формування та дієздатності громадянського суспільства
є соціальна згуртованість. Ця думка знайшла підтвердження у дослідженні виконавців швейцарсько-
українського проекту «Підтримка децентралізації
в Україні» DESPRO щодо «Підвищення рівня згуртованості в об’єднаних територіальних громадах»
[16].
Н. Скрипченко, вивчаючи зарубіжний досвід інтерпретації принципів стійкого розвитку у вітчизняному місцевому самоврядуванні, запропонувала
в якості основних складових політики стійкого розвитку концентрацію, програмування, партнерство,
а також формування взаємозв’язків, відносин та
керівництва [17, с. 2].
Окремі автори вивчають зв’язок і відмінності
між поняттями «національна стійкість» та «національна безпека». Зокрема, М. Назаров вважає, що поняття «національна стійкість» є більш
комплексним і охоплює участь громадян у питаннях гарантування національної безпеки держави.
У своїх дослідженнях він спирається на результати
естонсько-українського проєкту «Стійка Україна»
(2016–2018), присвяченого дослідженню особливостей національної стійкості України [18, с. 64].
Частина наукових досліджень присвячена фінансовій стійкості громад. Так Т. Коритько обґрунтовує
фінансову стійкість як важливу ознаку життєздатності територіальних громад, які розглядаються

// Electronic scientific publication «Public Administration
and National Security» // № 2 (18), 2021
як багатовимірні соціально-економічні системи,
що взаємодіють із зовнішнім середовищем в територіальному, адміністративному, інституційному,
економічному, організаційному, демографічному
просторах [19, с. 20–24].
Можна погодитись із Т. Парамзіною, яка доводить, що територіальна громада забезпечує реалізацію основних соціально-економічних прав мешканців і є інструментом їх залучення до управління
громадою [20].
Серед небагатьох науковців, яких цікавить тема
ролі громадянського суспільства у формуванні стійкості громад, є різні погляди на взаємовплив громадянського суспільства і стійкості. Так, науковці
С. Русанова та І. Лисенко вважають громадянське
суспільство ознакою стійкості, сформовану самою
громадою [21, с. 172–176; 9, с. 407–408]. І. Письменний обґрунтовує роль територіальних громад
як суб’єктів розвитку громадянського суспільства
в Україні [22, с. 144–149].
Виконавчий директор Міжнародного центру оборони та безпеки (ICDS), керівник проекту «Стійка
Україна» Д. Теперік, характеризуючи проблеми
у сфері національної стійкості України, визначає
п’ять основних розривів, що перешкоджають розвитку ефективної співпраці між державою та громадянським суспільством. Це розриви у цінностях, цілях,
можливостях, мотиваціях і комунікаціях [23].
Поділяючи цю точку зору стосовно національного
рівня, вважаємо, що вказані розриви притаманні
і місцевому рівню. Тому подолання цих розривів
необхідно починати на місцях, запроваджуючи громадянську освіту населення, яка має формувати світогляд кожного громадянина протягом усього життя — з дитинства до зрілості. Тільки свідома позиція
громадянина може бути рушієм демократичних змін
на рівні громад і стати основою для формування стійкості цих громад як важливого чинника національної стійкості, що забезпечує стабільність розвитку
держави та є оплотом національної безпеки.
Формулювання цілей статті, постановка завдань.
Метою цієї статті є обґрунтування ролі громадянського суспільства як головного драйвера стійкості
громад в умовах децентралізації завдяки його адаптивній здатності сприяти вирішенню значної частини проблем у громадах силами самих громадян.
Для досягнення вказаної мети у процесі дослідження вирішувалися такі завдання:
– проаналізувати визначення поняття «стійкість»,
виявити критерії стійкості для національної безпеки і для розвитку громад;
– визначити складові стійкості на місцевому рівні,
зокрема, при формуванні спроможних громад;
– вивчити зарубіжний досвід імплементації основних засад національної стійкості у життя
громад;
– дослідити роль ГС у формуванні стійкості громад та довести, що ГС може і має бути драйвером
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формування стійкості громад в умовах децентралізації.
Виклад основного матеріалу. Стійкість почали
розглядати у світі як окрему концепцію після великих катастроф і стихійних лих, зокрема після
терактів 11 вересня 2001 року в США. В Україні
питання національної стійкості почали вивчати
порівняно недавно, і тому досліджень у цій сфері
поки що небагато.
Стійкість (англ. sustainability) — це властивість
системи, що дозволяє їй витримувати зміни параметрів зовнішнього середовища, відмінні від розрахункових. Система, організм, або проект можуть
бути названі стійкими, якщо вони у змозі впоратися
з варіаціями (іноді — непередбачуваними) в операційному середовищі з мінімальними збитком,
зміною або втратою функціональності [24, с. 118].
Тобто, термін «стійкість» розглядається як опір
небажаним змінам та можливість відновитись після
нанесення шкоди.
У Стратегії національної безпеки України стійкість визначено як здатність суспільства та держави
швидко адаптуватися до змін безпекового середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема
шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей [1, р. 1, п. 4].
У науковій літературі термін «стійкість» визначається по-різному –залежно від контексту та тематики. Наприклад, в екологічній сфері стійкість
визначається як «міра здатності екосистеми поглинати зміни та зберігатися» [25, с. 2].
В зарубіжній літературі термін «стійкість» визначається як здатність мінімізувати витрати на
подолання наслідків стихійного лиха, повернутися
до стану настільки ж хорошого або кращого, ніж
статус-кво, і зробити це в найкоротші терміни [26,
p. 1–113].
На думку М. Назарова, необхідно створити єдину
теорію стійкості та визначити її можливі застосування в різних науках [18, с. 65–66].
Ми наголошуємо на тому, що базовою складовою
суспільної стійкості є здатність суспільства консолідуватися для протидії шкідливим та небезпечним
зовнішнім та внутрішнім впливам.
Ф. Норрі, разом з іншими американськими дослідниками, вказали такі чотири взаємопов’язаних
ресурси, які забезпечують суспільну стійкість [31,
с. 50–127]:
1) Економічний розвиток (джерела, обсяг, справедливість розподілу ресурсів, вразливість до небезпек, можливість працевлаштування, доступні
житло, школи, послуги з охорони здоров’я).
2) Соціальний капітал (якість соціальних відносин, почуття спільності, формальні і неформальні
зв’язки членів суспільства, здатність соціальних
груп мобілізувати свій потенціал у період потреби).
3) Компетентність громади (знання, навички у вирішенні проблем і здібності до співпраці членів
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громади, колективна ефективність, навички критичної рефлексії, готовність зробити свій внесок,
здатність людей залучатися до колективного
прийняття рішень і досягати консенсусу).
4) Інформація та комунікація (перевірені джерела
точної інформації, ефективні механізми її передачі, ЗМІ, соцмережі).
Серед названих ресурсів ключовим складником
соціальної стійкості вважаємо соціальний капітал,
оскільки він базується на довірі й найбільшою мірою
впливає на здатність соціальних груп мобілізувати
свій потенціал в періоди потреби.
Поняття національної стійкості є більш комплексним і характеризується більш всеохоплюючою
участю громадян у питаннях гарантування національної безпеки держави.
Соціальна (або суспільна) стійкість є невід’ємним
складником національної стійкості і визначається
як збереження здатності національної держави щодо
її суспільної згуртованості, коли вона стикається
із зовнішніми чи внутрішніми конфліктами, спричиненими суспільно-політичними змінами та/або
насильницькими заворушеннями [48].
Тільки свідома позиція громадянина може бути
рушієм демократичних змін на рівні громад і стати основою для формування стійкості цих громад
як важливого чинника національної стійкості, що
забезпечує стабільність розвитку держави та її національну безпеку.
О. Резнікова вважає, що «національна стійкість
‒ це здатність національних систем й інститутів протистояти загрозам, адаптуватися до їх дії та швидких змін безпекового середовища, безперебійно
функціонувати до і під час кризи, а також швидко
відновлюватися після кризи до бажаної рівноваги (на попередньому або на новому рівні) [10, с. 2].
Вона визначила такі критерії, що визначають стан
стійкості:
– пасивні критерії: надійність, надлишковість (резервування), абсорбування, адаптивність;
– активні критерії: реагування, відновлення;
– критерії суспільної стійкості: розуміння громадськістю природи і характеру загроз; контрольованість ситуації до, під час і після кризи; створення
суспільних спроможностей для спільного протистояння загрозі шляхом недопущення паніки та
об’єднання зусиль [3].
М. Назаров вважає, що сильне громадянське суспільство має важливе значення для національної
стійкості та безпеки, адже поруч із державними
інститутами саме воно стає важливим фактором
безпеки. Автор вважає, що органи національної безпеки України та громадянське суспільство мають
створити спільну функціональну основу та налагодити більш тісну співпрацю [18, с. 64–66].
І. Письменний наголошує на важливості взаємодії між державою і громадянським суспільством
та вдосконаленні механізмів позитивного впливу
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громадськості на діяльність влади в інтересах мешканців. Він зосереджує увагу на розвитку демократії співучасті для зростання суспільної активності
громадян, зокрема, шляхом використання бюджету
участі як дієвого інструменту співпраці влади з громадою та залучення громадськості до вирішення
місцевих проблем.
Демократія співучасті доповнює механізми
представницької демократії (вибори громадянами
своїх представників в органи влади) процедурами
залучення громадськості до поточного вирішення
актуальних суспільних питань. Ініціаторами таких
процесів в Україні мають стати місцеві органи влади
та організації громадянського суспільства (ОГС).
Цікавим і корисним для України є зарубіжний
досвід реалізації принципів національної стійкості. Так, поширеним у світі є досвід утворення на
регіональному і місцевому рівнях постійно діючих
робочих груп/мереж із представників органів державної та місцевої влади, бізнесу, наукових установ,
громадянського суспільства.
Для розбудови національної стійкості може
застосовуватися широкий підхід, коли принципи
стійкості імплементуються в усі сфери національної безпеки і державного управління, включаючи
економічну, соціальну, екологічну, суспільну, міжнародну та інші. Такий підхід реалізовано, зокрема,
у Нідерландах, Естонії, Фінляндії, Новій Зеландії.
Звужений підхід до забезпечення національної
стійкості передбачає, що за основу береться вдосконалення кризового менеджменту у сфері захисту
населення і критично важливих об’єктів держави
від різних загроз і небезпек. Найповніше такі принципи стійкості імплементовані у системах кризового менеджменту таких країн, як Норвегія, Данія,
Швеція, Велика Британія, США.
Експерти ICDS вважають, що Рада з питань безпеки і національної оборони України могла б започатувати курси з оборони і безпеки (за досвідом Естонії та Фінляндії), які б дозволили синхронізувати
розуміння існуючих загроз національній безпеці
і умов стійкості між усіма членами українського
суспільства.
Треба також легітимізувати участь громадянського суспільства у захисті держави — те, що давно
вирішено на законодавчому рівні у країнах Європи. Але українське законодавство цього поки що
не дозволяє [28].
У провідних країнах світу до такої роботи, крім
спеціально уповноважених органів, долучаються
також наукові установи й неурядові організації.
Застосовується кризовий менеджмент, партнерські
відносини між учасниками, підзвітність, обмін інформацією, планування, поширення необхідних
знань і навичок, утворюються регіональні та місцеві центри безпеки. Усе це дозволяє реалізувати
важливий принцип стійкості: рішення щодо реагування на загрози мають прийматися на можливо
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найнижчому рівні з необхідною координацією на
найвищому рівні.
Підтримку у розбудові національної стійкості
та формування відповідних системних механізмів
в України готові надати стратегічні партнери України, у т. ч. НАТО й окремі країни-члени цієї організації. Але слід враховувати, що Україні нині притаманний високий рівень ризиків і загроз практично
в усіх сферах: це і недостатній рівень консолідації
українського суспільства, і недостатня ефективність
державного управління, і незавершеність процесів
децентралізації, і системні вади національної економіки тощо [3, с. 13–14].
За даними Держстату, громадянське суспільство в Україні станом на початок 2021 року представлене такими суб’єктами: громадські організації — 92 470; громадські спілки — 1 875; релігійні
організації — 26 651; профспілки, об’єднання профспілок — 28 713; творчі спілки та інші професійні
організації — 317; благодійні організації — 19 812;
органи самоорганізації населення — 1 649 [46]. Загалом — це майже 171,5 тисяч ОГС.
М. Хантер зазначає, що «населення України
схильне більше довіряти ОГС та волонтерам, ніж
державним суб’єктам» [27, c. 79]. Так, дослідження,
проведене у 2018 році у Південно-Східному регіоні
України в межах реалізації проєкту «Стійка Україна», показало: населення вважає, що громадські
організації та волонтерські рухи здійснюють більший вплив на забезпечення безпеки, ніж державні
органи [28, с. 4]. А за даними Центру Разумкова та
Женевського центру управління сектором безпеки
(DCAF), близько 62% респондентів на Донбасі висловлюють довіру громадським організаціям [29].
Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства спрямована на вирішення
проблем і викликів, які виникають, зокрема, під
час децентралізації та реформи місцевого самоврядування. Інструментом реалізації цієї політики є
Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства (далі — Нацстратегія).
Крім органів публічної влади, акторами реалізації Нацстратегії має бути громадськість — соціально
активні громадяни, які безпосередньо або через ОГС
відстоюють громадські інтереси, здатні до консолідації та відповідально ставляться до своїх дій [47].
Саме вони мають із застосуванням інструментів
громадської участі впливати на органи влади і на
самих громадян, сприяючи стійкості своїх громад.
Один із дослідників процесу формування громадянського суспільства у громаді І. Лисенко вважає,
що центральним суб’єктом в системі громадянського
суспільства є громадянин, який завдяки своїй діяльності і взаємодії у громаді перетворює життєвий світ.
Територіальна громада формує суспільні стосунки
як усередині, так і в контакті з навколишнім світом.
Але основним чинником є чинник особистої участі
громадянина в суспільному житті [9, с. 410].
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Територіальна громада як соціально-економічна
система перебуває під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників. При позитивному впливі зовнішніх чинників процес може носити характер економічного зростання, завдяки якому система здатна
перейти в якісно новий стан, що потребує витрати
додаткових ресурсів. Негативний вплив зовнішнього середовища примушує систему мобілізувати
внутрішні ресурси на її повернення в нормальний
режим функціонування. Тобто, сприятливий або
несприятливий вплив зовнішнього середовища зажадає від громади додаткових витрат ресурсів для
її життєдіяльності і розвитку, а отже використання
її економічного та соціального потенціалу.
Запорукою успішності розвитку територіальної
громади в сучасних умовах реформування є чітке
визначення основних критеріїв та умов стійкості
спільнот. Так, дослідники проєкту «Стійка Україна»
визначили такі умови стійкої громади:
– громадяни усвідомлюють всі загрози, які можуть
настати і вплинути на їхнє життя;
– громадяни використовують усі наявні навички,
знання й ресурси для підготовки до настання надзвичайної події, під час її впливу та для подолання
її наслідків;
– громадяни адаптують свої повсякденні навички
і знання та використовують їх під час небезпеки;
– громадяни працюють у взаємодії з місцевими
органами влади, уповноваженими установами та
іншими суб’єктами до, під час і після настання
надзвичайної події;
– члени громади залучені до процесу прийняття
рішень, заінтересовані в розвитку громади та у
розширенні її спроможності;
– громада поширює знання серед членів щодо заходів індивідуального захисту та дій, які підвищують рівень індивідуальної стійкості, ділиться
своїм досвідом і позитивними практиками з іншими громадами [28].
Г. і Б. Лаві визначили шість ключових компонентів стійкості громад [30, с. 105–108]:
а) комунікація щодо ситуації, загроз, ризиків
і наявної підтримки;
б) співпраця та відповідальність на місцевому
рівні, а не очікування зовнішньої допомоги;
в) згуртованість через вияви чутливості та взаємодопомоги;
г) здатність самостійно вживати заходів для боротьби з кризою;
д) наявність лідерства, особливо на низовому
рівні;
е) віра в краще, проєкт надихаючого майбутнього.
Т. Коритько при дослідженнях територіальної
громади як соціально-економічної системи встановила, що їй властиві такі ознаки стійкості, як: 1) стабілізація економіки в якості відправної точки переходу
до стійкого рівноважного стану; 2) довгострокова
динамічна рівновага системи за рахунок досягнення
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рівноважної залежності між доходами та видатками; 3) стійкий розвиток впродовж довгострокового
періоду, який базується на поєднанні економічної,
екологічної та соціальної складових [19, с. 22].
Авторка розглядає окремо такі види стійкості
громади: бюджетну, соціальну, фінансову, економічну. При цьому вважає, що головне місце в системі
стійкості розвитку територіальної громади займає
саме забезпечення її фінансової стійкості [19, с. 24].
Можна погодитися, що фінансова складова
стійкості має першочергове значення для життєдіяльності громади, але не тільки вона. Важливим чинником стійкості громади є, на нашу думку, інформованість та знання мешканців, тобто,
інформаційно-освітня складова стійкості, яка дає
членам громади не «рибу», а «вудку», можливість
володіти інформацією про процеси у громаді, робити
свідомий вибір, брати участь у процесах прийняття рішень і впливати на владу, а також нести свою
відповідальність за стан справ у громаді.
На думку С. Русанової, відсутність в державі
усталеної демократичної практики зумовлює нечітке усвідомлення членами територіальних громад
механізмів демократії участі та їх низьку самоорганізацію у процесі розв’язання суспільних проблем.
Перешкодами розвитку повноцінних ОГС у громадах є також несформована громадянська культура,
нерозуміння членами територіальних громад таких
базових понять, як «демократія», «громадянське
суспільство», «верховенство права», недотримання
ними принципів узгодження інтересів, толерантності та невміння знаходити консенсус. Базовою
причиною недосконалості українського місцевого
самоврядування С. Русанова вважає низький рівень
комунізації (від англійського «community» — громада, община, спільність) громад [21, с. 175].
Для вирішення зазначених проблем невідкладним завданням на сьогодні є підвищення рівня самоідентифікації, самоорганізації та ініціативи членів
територіальних громад, що вимагає від держави
відповідної підтримки, передусім — на законодавчому рівні [21, с. 175].
Важливу роль у забезпеченні стійкості громад
через розвиток громадянського суспільства має відіграти Угода про асоціацію України з ЄС і створена
на її основі в Україні Платформа громадянського
суспільства, яка має здійснювати громадську експертну оцінку прогресу виконання євроінтеграційних реформ та сприяє прийняттю урядом євроінтеграційних завдань.
Стійкість територіальних громад до сучасних
викликів підвищується на основі активної та ефективної взаємодії всередині громади. Про це свідчить, зокрема, досвід реалізації проєкту «Розумна
взаємодія» консорціумом громадських організацій
«Молода громада» та «Молодіжна корпорація» [32].
Британська Рада у партнерстві з Міністерством
освіти і науки України за фінансової підтримки По-
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сольства Великої Британії в Україні реалізує з 2019
року проєкт «Школа як осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді» [33]. Одне із завдань
проекту — розвивати у молоді мотивацію і вміння
у сфері соціальної активності, що сприяє залученості молоді до суспільного життя громад і зростанню
соціальної згуртованості та стійкості цих громад.
У грудні 2019 року за участі експертів Програми
«U-LEAD з Європою» та інших відомих українських
та міжнародних фахівців відбулося міжнародне
експертне обговорення на тему: «Розширення прав
і можливостей громад: розбудова стійких та сталих
органів місцевого самоврядування». Серед основних
ідей, винесених на обговорення можна виділити такі:
громади мають бути привабливими для бізнесу, який
є запорукою стабільності у суспільстві; слід створити
середовище для впровадження інновацій; перша вимога до проєктів — задоволення потреб громадян; накопичення знань зміцнює основу всього, що робиться.
Щодо визначення шляхів впливу громадянського
суспільства на стійкість громад, слід наголосити:
для того, щоб громадянське суспільство стало провайдером формування стійкості громад, воно має
консолідувати зусилля членів громади на основі
оволодіння інструментами демократії участі, освоєння механізмів міжсекторальної взаємодії влади,
громадськості і бізнесу. Адже перед суспільством
постає дедалі більше викликів, які потребують згуртованості, самоорганізації, комунікацій — усе це є
цементуючими складовими стійкості.
Цей висновок підтверджують і події 2020 року,
коли саме громадянське суспільство допомогло гідно
відповісти на виклики, що постали перед Україною
у зв’язку з пандемією, викликаною коронавірусною
інфекцією Covid‑19.
Експерти громадської спілки «Мережа хабів громадянського суспільства України» дослідили вплив
пандемії COVID‑19 на використання інструментів
демократії у громадах і дійшли висновку, що у переважній більшості громад інструменти локальної
демократії не адаптовані до умов карантину. Громадам були надані відповідні рекомендації [34].
Вважаємо, що одним із ефективних засобів
формування стійкості громади є громадський контроль — громадська оцінка ступеня виконання органами влади та іншими підконтрольними об’єктами
їх соціальних завдань [35]. Суб’єктами громадського контролю виступають громадяни та громадські
об’єднання. У якості об’єктів громадського контролю можуть бути органи публічної влади, державні та
комунальні підприємства, установи та організації,
що вирішують соціальні завдання. Предметом громадського контролю є діяльність вказаних об’єктів
з реалізації прав і свобод громадян, задоволення їх
потреб та інтересів [36, с. 4–5].
Одним із видів громадського контролю є громадська експертиза, яка була запроваджена в Україні
урядом у 2008 році [37].
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Але «ідилія» співпраці першого сектору (органи
влади) і третього сектору (ОГС) зазвичай закінчується, коли ОГС ініціюють контроль діяльності органів
влади. Майже завжди подібна ініціатива розцінюється представниками влади як оголошення війни,
тому на всебічне сприяння з їх боку розраховувати
не доводиться. Деякі органи влади та посадовці не
допускають або створюють перешкоди проведенню громадської експертизи. У цьому разі вони щонайменше втрачають партнерів, здатних провести
експертну оцінку діяльності та надати методичну
допомогу [38, с. 2, 12–13].
Будь-які суспільні перетворення зачіпають інтереси певних сторін, тому неодмінно супроводжуються конфліктами. А масштабну реформу місцевого
самоврядування і територіальної організації влади
годі й уявити без чисельних конфліктів. Подальший
прогрес цієї реформи і сталість розвитку громад залежать від спроможності держави та самих громад
ефективно розв’язувати конфлікти, що виникають,
а також попереджати їх виникнення. Стійкість
у протистоянні конфліктам — важливий чинник
стійкості громади.
ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» проводить з 2018 року за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» комплекс досліджень конфліктів в ОТГ. Систематизовано основні
типи конфліктів у громадах, зроблено огляд судової
практики щодо конфліктних ситуацій, проведено
детальний аналіз низки конкретних конфліктів. За
результатами аналізу зроблені висновки та надані
рекомендації для органів місцевої влади, що мають
сприяти підвищенню стійкості громад [39].
У сучасному суспільстві зросла соціальна активність громадян та з’явились активісти, які мають
бажання долучатись до вирішення проблем громади, що є важливою складовою її стійкості. Цьому
сприяє громадська партисипація, яка базується на
налагодженні комунікації між владою і громадськістю, сприяє уникненню конфліктів та їх подоланню
[40, 41].
Успішним світовим досвідом залучення громадян
до процесу підготовки та прийняття рішень є бюджети участі, запровадження яких в Україні розпочалося у 2015 році в Чернігові, Черкасах та Полтаві за
підтримки «Фундації українсько-польської співпраці ПАУСІ» та сприяння польсько-канадської програми підтримки демократії [42]. Проведення партиципаторного бюджетування сприяє налагодженню
системного діалогу органів місцевого самоврядування з жителями, зміцнює довіру громадян до влади.
Стійкість громад забезпечується також дієвим
механізмом захисту прав та інтересів членів громади, зокрема тих, що проживають на периферійних
територіях об’єднаних громад. Сьогодні ці питання
віднесені до компетенції старост, які призначаються місцевою радою і працюють як посадові особи
в межах старостинського округу. Вони мають від-
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стоювати інтереси жителів тих населених пунктів,
які вони представляють.
Повноваження старост прописані у Законі «Про
місцеве самоврядування в Україні». На думку
О. Бойко, обрання старост радою за поданням голови громади дозволить уникнути конфліктів між
старостами і головами громад [43].
Наша думка — протилежна. Адже сьогодні, після
місцевих виборів 2020 року, не так багато громад, де
голова і більшість депутатського корпусу є однодумцями. Тож депутати намагатимуться затверджувати
старост всупереч бажанню голови або це питання
стає предметом політичного чи економічного торгу.
Крім того, ці старости вже не будуть мати тієї підтримки у своїх мікрогромадах, які їх не обирали,
і відповідно захищати їхні інтереси. Тому, вважаємо,
що відміна виборів старост населенням периферійних територій негативно вплинула на стійкість ОТГ.
Важливим компонентом стійкості територіальних громад є самоорганізація населення. Вже багато
років у цій сфері працює ВГО «Асоціація сприяння
самоорганізації населення», яка розробила методичну базу їхньої діяльності та бере участь в удосконаленні нормативної бази в цій сфері. Прикладом практичного втілення у життя її напрацювань
на етапі реформування місцевого самоврядування
можна вважати досвід Балтської об’єднаної громади
Одеської області, де майже в кожному із 26 сіл, що
приєдналися до міста Балти, створено органи само
організації населення з числа найбільш активних та
авторитетних мешканців цих сіл. Ці органи допомагають старостам представляти та захищати інтереси
селян, налагоджувати життя на цих територіях [44].
В умовах обмеженості кадрових ресурсів та недосконалої нормативної бази одним із самих актуальних питань для ОТГ зараз є питання, як оптимально
організувати управління у громаді, враховуючи при
цьому місцеві особливості. Адже важливо не тільки
розробити і прийняти певні місцеві НПА (статут
територіальної громади, регламент роботи місцевої ради та ін.), а й навчити представників місцевої
влади, бізнесу і мешканців користуватись ними та
дотримувати їхні норми.
Ці завдання мають вирішуватись за допомогою семінарів, тренінгів та інших навчально-
комунікаційних заходів. Важливо при цьому використовувати не тільки можливості інститутів
системи Національної академії державного управління при Президентові України, а й ресурси недержавних аналітичних центрів.
Політична неконсолідованість в органах місцевого самоврядування, шо має місце у багатьох громадах, також є однією із загроз їхньої стійкості.
Місцеві вибори 2020 року, які пройшли за занадто
політизованою, на наш погляд, виборчою системою,
обумовили політичну строкатість місцевих рад, які
більше уваги приділяють питанням «хто з ким»,
аніж «що до чого».
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У цій ситуації громадянське суспільство має стати запорукою злагодженості у діяльності місцевих
рад, а отже чинником їхньої сталості. Сприяти цьому може створення місцевих асоціацій депутатів
всіх часів та усіх рівнів влади, які б могли стати
тим людським капіталом, що допоможе перевести
політичний хаос в управлінні громадою в конструктивне русло.
Базові умови для забезпечення стійкості громад
шляхом формування активного громадянського суспільства має створити реалізація Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства
на 2021–2026 роки, проєкт якої наразі готується для
затвердження Президентом України [45].
По кожному із стратегічних напрямків Стратегії
громадські експерти разом із фахівцями органів виконавчої влади напрацювали конкретні пропозиції. Їх
реалізація має сприяти розвитку громадянського суспільства, у першу чергу, в територіальних громадах.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє заключити, що стійкість будь-якого об’єкта характеризує його здатність адаптуватися до дії зовнішніх
та внутрішніх впливів без значної втрати функціональності.
До числа критеріїв, що визначають стан стійкості
певної спільноти, належать: надійність, ресурсна забезпеченість, готовність адаптуватись до нових умов
і здатність до відновлення, розуміння громадськістю
природи і характеру загроз, об’єднання зусиль та
здатність спільноти консолідуватися для протидії
шкідливим та небезпечним зовнішнім і внутрішнім
впливам.
До факторів, які забезпечують суспільну стійкість, належать: економічний розвиток, соціальний
капітал, компетентність громади та інформація і комунікація. Ключовим з них є, очевидно, соціальний
капітал.
Значення стійкості територіальних громад особливо зростає саме зараз, в умовах одночасного
здійснення величезного комплексу реформ, коли
громади опинились перед викликами, пов’язаними
із пандемією, економічною кризою, скороченням
державної підтримки, політичними суперечками
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у середовищі новообраних місцевих еліт, конфліктів
між адміністративними центрами громад і периферійними територіями та ін.
До того ж у багатьох громад бракує досвіду організації самостійного життя і гостро відчувається
нестача професійних управлінських кадрів, а більшість мешканців залишаються пасивними. В цих
умовах сполучною ланкою сталого розвитку громад
має стати активна громадськість, яка через демократію співучасті, у взаємодії із владою та бізнесом
сприятиме забезпеченню стійкості цих громад.
Вивчення зарубіжного досвіду свідчить, що перспективним для України може бути впровадження
кризового менеджменту у сфері захисту населення
і критично важливих об’єктів держави від різних
загроз і небезпек з подальшого імплементацією
принципів стійкості в усі сфери національної безпеки і державного управління. Цьому сприятиме
утворення на регіональному та місцевому рівнях
мережі постійно діючих робочих груп за участі представників органів влади, бізнесу та ОГС.
Варто легітимізувати участь громадянського суспільства у захисті держави, коли рішення щодо
реагування на загрози мають прийматися на можливо найнижчому рівні з необхідною координацією
на найвищому.
Усвідомлення членами громади своїх дій, вчинків та відповідальності за прийняття колективних
рішень та їх реалізацію є ознакою сили громадянського суспільства як драйвера стійкості громад.
Особливого значення це набуває в умовах децентралізації, а реалізація державної політики сприяння
розвитку громадянського суспільства має створити в Україні надійний фундамент народовладдя як
складову стійкості громад та національної стійкості.
Перспективи подальших розвідок. Подальші
дослідження у даній сфері мають бути присвячені
більш чіткому визначенню складових та критеріїв
стійкості громад, визначенню ролі регіональних
органів публічної влади у підвищенні цієї стійкості
через розвиток громадянського суспільства, вивченню та запозиченню позитивного зарубіжного досвіду
підвищення стійкості громад.
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