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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
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НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

CONCEPTUAL MODEL OF IMPROVING  
THE EFFICIENCY OF PROJECT ACTIVITY  

AT THE LOCAL LEVEL

Анотація. У статті запропоновано концептуальну модель підвищення ефективності проєктної діяльності на місце-
вому рівні. Визначено сутність ефективності проєктної діяльності та проаналізовано базові підходи до аналізу крите-
ріїв та чинників успішності проєктної діяльності взагалі. Узагальнено та проаналізовано чинники під час організації 

Д
О

СЛ
ІД

Ж
ЕН

Н
Я, РО

ЗРО
БКИ

, П
РО

ЕКТИ
 З П

И
ТАН

Ь 
П

УБЛ
ІЧН

О
ГО

 УП
РАВЛ

ІН
Н

Я ТА АД
М

ІН
ІСТРУВАН

Н
Я



10

// Дослідження, розробки, проекти з питань 
публічного управління та адміністрування //

// Електронне наукове видання «Публічне адміністрування  
та національна безпека» // № 3 (19), 2021

групової проєктної діяльності, серед яких соціально- психологічні, зовнішньо- організаційні чинники та рівень готовності 
територіальних громад до здійснення проєктної діяльності. Визначено, що рівень готовності територіальних громад до 
здійснення проєктної діяльності представляє собою комплекс мотивів, знань, умінь, навичок, способів проєктних дій, 
особистісних якостей, що забезпечують успішну взаємодію її суб’єктів. Обґрунтовано, що концепція запропонованої 
моделі полягає в максимально ефективному використанні можливостей групової проєктної діяльності для забезпе-
чення якісного формування комунікативної компетентності територіальних громад, їх особистісного та професійного 
розвитку. Ключовими складовими запропонованої моделі є: концептуально- цільова, функціональна, структурна, діа-
гностична. Визначено, що головна мета концептуально- цільової складової полягає у формуванні комунікативної ком-
петентності, оволодінні способами вирішення проблемних професійно- орієнтованих задач засобами проєктної діяльно-
сті. Функціональна складова моделі включає визначення суб’єктів, від яких залежить ефективність проєктної діяльності, 
та які здійснюють її оцінювання. Виявлено, що структурна складова моделі містить етапи, відповідно до яких повинна 
організовуватись проєктна діяльність на місцевому рівні. Діагностична складова моделі містить критерії та показники, 
рівні, засоби оцінювання ефективності проєктної діяльності. В рамках даної складової визначено три рівні ефективності 
проєктної діяльності (низький, середній, високий) на основі врахування досягнутих результатів у процесі проєктної 
діяльності.

Ключові слова: проєктна діяльність, територіальні- громади, ефективність проєктної діяльності, ефективне функціо-
нування, концептуальна модель, місцевий рівень.

Аннотация. В статье предложена концептуальная модель повышения эффективности проектной деятельности на 
местном уровне. Определена сущность эффективности проектной деятельности и проанализированы базовые подходы 
к анализу критериев и факторов успешности проектной деятельности вообще. Обобщены и проанализированы факторы 
при организации групповой проектной деятельности, среди которых социально- психологические, внешне организацион-
ные факторы и уровень готовности территориальных громад к осуществлению проектной деятельности. Определено, что 
уровень готовности территориальных громад к осуществлению проектной деятельности представляет собой комплекс 
мотивов, знаний, умений, навыков, способов проектных действий, личностных качеств, обеспечивающих успешное вза-
имодействие ее субъектов. Обосновано, что концепция предложенной модели заключается в максимально эффективном 
использовании возможностей групповой проектной деятельности для обеспечения качественного формирования ком-
муникативной компетентности территориальных громад, их личностного и профессионального развития. Ключевыми 
составляющими предложенной модели являются: концептуально- целевая, функциональная, структурная, диагностическая. 
Определено, что главная цель концептуально- целевой составляющей заключается в формировании коммуникативной 
компетентности, овладении способами решения проблемных профессионально- ориентированных задач средствами 
проектной деятельности. Функциональная составляющая модели включает определение субъектов, от которых зависит 
эффективность проектной деятельности, и которые осуществляют ее оценку. Обнаружено, что структурная составляющая 
модели содержит этапы, согласно которым должна организовываться проектная деятельность на местном уровне. Диа-
гностическая составляющая модели содержит критерии и показатели, уровни, средства оценки эффективности проектной 
деятельности. В рамках данной составляющей определены три уровня эффективности проектной деятельности (низкий, 
средний, высокий) на основе учета достигнутых результатов в процессе проектной деятельности.

Ключевые слова: проектная деятельность, территориальные громады, эффективность проектной деятельности, 
эффективное функционирование, концептуальная модель, местный уровень.

Summary. The article proposes a conceptual model for improving the efficiency of project activities at the local level. The 
essence of project activity efficiency is determined and the basic approaches to the analysis of criteria and factors of project 
activity success in general are analyzed. The factors during the organization of group project activities are generalized and 
analyzed, including social- psychological, external- organizational factors and the level of readiness of territorial communities 
for project activities. It is determined that the level of readiness of territorial communities to carry out project activities is a set 
of motives, knowledge, skills, abilities, methods of project actions, personal qualities that ensure the successful interaction of 
its subjects. It is substantiated that the concept of the offered model consists in the most effective use of possibilities of group 
project activity for maintenance of qualitative formation of communicative competence of territorial communities, their per-
sonal and professional development. The key components of the proposed model are: conceptual- target, functional, structural, 
diagnostic. It is determined that the main purpose of the conceptual- target component is to form communicative competence, 
mastering the methods of solving problem- oriented tasks by means of project activities. The functional component of the model 
includes the identification of the entities on which the effectiveness of the project activity depends, and which carry out its 
evaluation. It was found that the structural component of the model contains the stages according to which project activities 
should be organized at the local level. The diagnostic component of the model contains criteria and indicators, levels, means of 
evaluating the effectiveness of project activities. Within this component, three levels of project activity efficiency (low, medium, 
high) are defined on the basis of taking into account the results achieved in the project activity process.

Key words: project activity, territorial communities, efficiency of project activity, effective functioning, conceptual model, 
local level.
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Постановка проблеми. Винятково важливим для 
всіх сучасних територій є питання формування 

ефективної системи державного управління, що 
створить необхідні умови для підвищення якості 
життя населення. Підвищення ефективності ді-
яльності органів управління є одним зі складних 
завдань державної політики, що вимагає зусиль 
з боку самих органів влади і розвитку взаємовідносин 
із суспільством. При цьому реформування системи 
державного управління має супроводжуватися ре-
структуризацією функцій і повноважень органів 
влади і одночасно прагнути задовольняти інтереси 
суспільства. Сучасна практика державного управ-
ління економічними системами сьогодні орієнтована 
на проєктні технології за участю населення. Впро-
вадження абсолютно нового механізму проєктного 
управління передбачає також актуалізацію питання 
визначення ефективності проєктної діяльності на 
місцевому рівні. Основна мета діяльності органів 
місцевого самоврядування полягає не тільки в по-
ліпшенні якості життя населення шляхом створення 
соціальної інфраструктури та підтримання еколо-
гічної безпеки, але в стабілізації економіки шляхом 
регулювання соціально- економічних процесів. Саме 
від ефективності діяльності органів місцевого само-
врядування залежить оптимальне вирішення держа-
вою економічних, соціальних, політичних завдань. 
У цьому контексті дослідження умов ефективної 
і плідної взаємодії і співпраці у вирішенні питань 
місцевого значення набуває особливої своєчасності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос-
новним питанням у напрямі досліджень організації 
проєктної діяльності є проблема її ефективності, яка 
на сьогодні не дістала однозначного вирішення. У на-
уковій літературі розглядають такі аспекти ефек-
тивності проєктної діяльності, як система чинників 
та умов організації проєктної діяльності, її вплив 
на результати регіональних програм розвитку, на 
знання, вміння, навички, компетентності органів 
місцевого самоврядування, конструювання системи 
критеріїв та відповідних їм показників оцінки ефек-
тивності проєктної діяльності тощо. Так, до ключо-
вих вчених- науковців слід віднести: Д. Безуглий, 
П. Ворона, О. Дурман, Н. Костіна, О. Медведєва, 
Г. Мінаєва, О. Ракоцило, В. Рач, О. Россошанська, 
С. Серьогін, Ю. Шаров та інші [1–8].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Незважаючи на існуючі напрацювання за даною 
проблематикою, питання дослідження ефективності 
проєктної діяльності на місцевому рівні висвітлені 
фрагментарно, тому потребують подальшого дослі-
дження з урахуванням новітніх технологій у даній 
сфері. Метою даної статті є розробка концептуальної 
моделі підвищення ефективності проєктної діяль-
ності на місцевому рівні.

Виклад основного матеріалу. Насамперед визна-
чимо, у чому полягає ефективність проєктної діяль-
ності. Відомо, що ефективність є системною мірою, 

яка визначає ступінь досягнення цілей діяльності та 
її результат у співвідношенні до здійснених затрат 
(матеріальних, часових, інтелектуальних, психоло-
гічних тощо). Аналізуючи проблему ефективності 
проєктної діяльності об’єднано- територіальних гро-
мад, слід дослідити базові підходи до аналізу кри-
теріїв та чинників успішності проєктної діяльності 
взагалі, що слугуватиме методологічною основою 
побудови концептуальної моделі підвищення ефек-
тивності проєктної діяльності на місцевому рівні.

Слід зазначити, що різні способи оцінки ефек-
тивності проєктної діяльності, які включають в себе 
різні системи показників, повинні бути сформовані 
з врахуванням відповідних чинників, що в кінце-
вому результаті проявляється в оптимальному спів-
відношенні критеріїв ефективності. Важливо, що 
одночасне володіння проєктної діяльності ознаками 
індивідуальної та спільної діяльності визначає дис-
курс її аналізу в межах складної, неоднозначної та 
нелінійної взаємодії індивідуально- психологічних, 
соціально- психологічних та зовнішніх, організа-
ційних чинників.

Врахування психологічних чинників під час ор-
ганізації групової проєктної діяльності перетворює 
їх на психологічні умови, якими можна керувати 
з метою підвищення її ефективності. Так, до чинни-
ків групової проєктної діяльності можна віднести: 
організаційно- педагогічний вплив координатора 
проєкту (його готовність та уміння організувати 
і координувати проєктну роботу команд); соціально- 
психологічні процеси під час проєктної діяльності 
(характер взаємодії між учасниками команди, вплив 
лідера на взаємодію у команді, процес встановлення 
продуктивного контакту між учасниками команди); 
індивідуально- психологічні особливості учасників 
команд.

У результаті теоретичного аналізу, окрім со-
ціально- психологічних чинників виокремлено та-
кож зовнішньо- організаційні та рівень готовності 
територіальних громад до здійснення проєктної ді-
яльності (комплекс мотивів, знань, умінь, навичок, 
способів проєктних дій, особистісних якостей, що 
забезпечують успішну взаємодію її суб’єктів). Базу-
ючись на особистісно- діяльнісному та компетентніс-
ному підходах, які містять логічну структуру оцінки 
ефективності проєктної діяльності, запропоновано 
концептуальну модель підвищення ефективності 
проєктної діяльності на місцевому рівні (рис. 1).

Концепція моделі полягає в максимально ефек-
тивному використанні можливостей групової проєк-
тної діяльності для забезпечення якісного формуван-
ня комунікативної компетентності територіальних 
громад, їх особистісного та професійного розвитку.

Відповідно до запропонованої моделі, концеп-
туально- цільова складова включає мету застосу-
вання проєктної діяльності, мету визначення ефек-
тивності проєктної діяльності, основні завдання 
реалізації моделі.
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Рис. 1. Концептуальна модель підвищення ефективності проєктної діяльності на місцевому рівні
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Рис. 1. Концептуальна модель підвищення ефективності проєктної діяльності на 
місцевому рівні 

Головна мета – формування комунікативної компетентності, оволодіння 
способами вирішення проблемних професійно-орієнтованих задач 
засобами проєктної діяльності. 
 

Основні завдання: ефективна реалізація основних принципів організації 
проєктної діяльності; урахування мотиваційної, когнітивно-операційної, 
комунікативної, саморегулятивної складових готовності до проєктної 
діяльності; забезпечення інноваційного середовища у процесі проєктної 
діяльності. 
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Суб’єкти проєктної діяльності: органи місцевого самоврядування, 
члени об’єднаної територіально громади. 
 
Об’єкти оцінки та контролю: індивідуальна компетентність; 
індивідуальні та групові способи проєктної діяльності; групова взаємодія 
в проєктній діяльності 

Функціональна складова 

Структурна складова 

Діагностична складова 

Поетапна структура проєктної діяльності: 
- цілепокладання 
- панування 
- виконання дій 
- оцінювання та рефлексія 

Критерії оцінки ефективності проєктної діяльності: 
- досягнення проєктних результатів; 
- якість кінцевого продукту проєктної діяльності; 
- якість процесу проєктної діяльності та групової взаємодії. 
 
Рівні ефективності проєктної діяльності: низький (репродуктивний); 
середній (продуктивний); високий (креативний). 
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Втілення моделі підвищення ефективності проєк-
тної діяльності передбачає реалізацію відповідних 
завдань, визначених на основі аналізу її особливос-
тей: забезпечити психологічні умови для ефектив-
ної реалізації проєктної діяльності з урахуванням 
системи зовнішньо- організаційних та соціально- 
психологічних чинників; забезпечити ефективну 
реалізацію основних принципів організації проєк-
тної діяльності; забезпечити рефлексивний та ме-
такогнітивний характер інноваційного середовища 
у процесі проєктної діяльності.

Функціональна складова моделі включає визна-
чення суб’єктів, від яких залежить ефективність 
проєктної діяльності, та які здійснюють її оціню-
вання. Також слід враховувати значення зовнішньої 
експертизи як одного із способів оцінки результатів 
проєктної діяльності та важливість експертного 
знання як моделі для формування когнітивних 
структур суб’єктів проєктної діяльності.

Структурна складова моделі містить етапи, від-
повідно до яких повинна організовуватись проєк-
тна діяльність на місцевому рівні. Аналіз наукової 
літератури дозволив зробити висновок, що вчені 
по-різному називають етапи проєктної діяльності, 
але у визначенні їх сутності, як правило, одностай-
ні. Важливо, що кожен етап роботи над проєктом 
повинен мати визначену мету та зміст діяльності, 
що втілюються в конкретних продуктах діяльності.

Діагностична складова моделі містить критерії та 
показники, рівні, засоби оцінювання ефективності 

проєктної діяльності. Реалізація системи оцінки 
ефективності проєктної діяльності відбувається на 
основі використання відповідних методів (тестуван-
ня, опитування, анкетування, рефлексія, аналіз, 
самооцінка, групова оцінка, експертна оцінка тощо) 
та засобів (психодіагностичні методики, анкети, 
звіти, рефлексивні запитання, шкали рейтингової 
оцінки тощо), володіння якими є одним із важливих 
компонентів готовності територіальних громад до 
використання методу проєктів. В рамках даної скла-
дової визначено три рівні ефективності проєктної 
діяльності: низька ефективність (репродуктивний 
рівень), середня ефективність (продуктивний рі-
вень), висока ефективність (креативний рівень) на 
основі врахування досягнутих результатів у процесі 
проєктної діяльності.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Таким чи-
ном, на основі проведеного теоретичного аналізу 
запропоновано концептуальну модель підвищення 
ефективності проєктної діяльності, розроблену на 
підставі особистісно- діяльнісного та компетентніс-
ного підходів, що містить логічну структуру оцінки 
ефективності проєктної діяльності. Концепція пред-
ставленої моделі полягає в ефективному використан-
ні можливостей групової проєктної діяльності для 
забезпечення якісного формування комунікативної 
компетентності територіальних громад, сприяння 
їх професійному розвитку, забезпечення їх ефек-
тивності.
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АЛГОРИТМИ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ:  
ПРОБЛЕМИ ПОЯСНЮВАНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ

АЛГОРИТМЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ:  
ПРОБЛЕМЫ ОБЪЯСНИМОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ

ALGORITHMS IN PUBLIC ADMINISTRATION:  
EXPLAINABILITY AND TRANSPARENCY

Анотація. У статті здійснено комплексне обґрунтування феноменів пояснюваності і прозорості та їх меж у прийнятті управлін-
ських рішень за допомогою використання алгоритмічних систем та машинного навчання. Дослідивши специфіку використання 
алгоритмічних систем, обґрунтований висновок полягає в тому, що робота алгоритмічних систем вимагає не меншого рівня 
пояснюваності, аніж рішення, прийняті винятково суб’єктом прийняття рішень. При цьому технологічні процеси машин не потре-
бують додаткового обґрунтування. Разом з тим, враховуючи фокус уваги дослідників на етичних та правових аспектах викори-
стання алгоритмів та штучного інтелекту в публічному управлінні, виявлено, що рівень пояснюваності та прозорості у перспек-
тиві може бути вищим за рівень обґрунтованості управлінських рішень, прийнятих без застосування автоматизованих систем.

Ключові слова: публічне управління, алгоритм, штучний інтелект, машинне навчання, пояснюваність, прозорість, 
алгоритмічне прийняття рішень, дані, відкриті дані, цифрове урядування.

Аннотация. В статье осуществлено комплексное обоснование феноменов объяснимости и прозрачности и их границ 
в принятии управленческих решений посредством использования алгоритмических систем и машинного обучения. Ис-
следовав специфику использования алгоритмических систем, обоснован вывод, который заключается в том, что работа 
алгоритмических систем требует не меньшего уровня объяснимости, чем решения, принятые исключительно субъектом 
принятия решений. При этом технологические процессы машин не требуют дополнительного обоснования. Вместе с тем, 
учитывая фокус внимания исследователей на этических и правовых аспектах использования алгоритмов и искусственного 
интеллекта в публичном управлении, обнаружено, что уровень объяснимости и прозрачности в перспективе может быть 
выше уровня объяснимости управленческих решений, принятых без применения автоматизированных систем.

Ключевые слова: публичное управление, алгоритм, искусственный интеллект, машинное обучение, объяснимость, 
прозрачность, алгоритмическое принятия решений, данные, открытые данные, цифровое управление.

Summary. The article provides a comprehensive justification of the phenomena of explainability and transparency and their 
limits in decision- making through the use of algorithmic decision- making systems and machine learning. Examining the specifics 
of the use of algorithmic decision- making systems, it is reasonable to conclude that the work of algorithmic decision- making 
systems requires no less a level of explainability than decisions made exclusively by the decision- maker. With this technological 
process, no additional materials are required. However, by studying the focus of researchers on the ethical and legal aspects 
of algorithmic decision- making systems and artificial intelligence in public administration, the level of explainability and trans-
parency in the future may be higher than the level of public availability of management decisions without automated systems.

Key words: public administration, algorithmic decision making, artificial intelligence, machine learning, explainability, trans-
parency, data, open data, digital governance.
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Постановка проблеми. Розвиток інформаційно- 
комунікаційних технологій (ІКТ), алгорит-

мічного прийняття рішень (algorithmic decision 
making, ADM), штучного інтелекту (ШІ) та подальші 
інвестиції держав у їх використання в публічно-
му управлінні, серед інших викликів, стикаються 
з проблемою пояснюваності, обґрунтованості та про-
зорості у їх прийнятті, а також пошуку та вивченні 
альтернатив [11].

Застосування штучного інтелекту все більше дер-
жав визначає як пріоритет, у тому числі в процесах 
публічного управління. Проблематика необхідності 
та можливості використання штучного інтелекту 
(далізатекстом— ШІ) в публічному управлінні 
та адмініструванні дискутується вченими, виходячи 
з різних теоретичних підходів.

В Україні дослідники звертають увагу на форму-
вання інституцій, які в цілому мають забезпечувати 
цифрову трансформацію держави (зокрема, ство-
рення Комітету з питань цифрової трансформації 
та Міністерства цифрової трансформації України). 
Виходячи з цього та прогнозуючи подальший розви-
ток цифрових трансформаційних процесів, вбачають 
за необхідне розглядати також і використання ШІ 
у процесах публічного управління [19].

Разом з тим, автоматизація прийняття рішень 
у публічному управлінні актуалізує питання по-
яснюваності та прозорості їх прийняття, меж 
використання та можливостей взаємодії між ав-
томатизованою системою прийняття рішень та від-
повідальністю суб’єкта прийняття рішень, а також 
пояснюваністю, як вихідних даних для прийняття 
рішень, так і способів обробки цих даних для фор-
мування кінцевого варіанту рішення в публічному 
управлінні.

Питання обґрунтованості (пояснюваності) 
управлінських рішень в публічному управлінні є 
актуальним і у випадку, коли рішення приймаєть-
ся суб’єктом у рамках чинного законодавства та 
з дотриманням визначених процедур. Разом з тим, 
присутній також політичний аспект, коли з метою 
визначення якості прийняття управлінських рішень 
оцінюються також екстрафактори: особисті яко-
сті суб’єкта прийняття рішення, досвід прийняття 
управлінських рішень та їх результативність. Такі 
ознаки можуть виступати опосередкованими фак-
торами обґрунтування управлінського рішення для 
громадян.

Застосування алгоритмічних систем та ШІ для 
прийняття рішень актуалізує питання, у тому числі, 
щодо можливої упередженості в прийнятті управ-
лінських рішень через використання обмежених або 
неповних наборів даних і, як припускається, ниж-
чий рівень врахування контексту, у якому прийма-
ється рішення, а також відповідальності суб’єкта за 
прийняте рішення.

Якщо рішення прийняте з використанням ал-
горитмів та/або машинного навчання, важливим 

є і питання відповідальності та обґрунтованості рі-
шень, оскільки дискутивною є проблема того, хто 
(або що) виступає суб’єктом прийняття рішення: 
система алгоритмічного прийняття рішень (ADM, 
algorithmic decision making) чи людина, яка розроби-
ла правила, за якими мають працювати алгоритми, 
чи, можливо, розробник алгоритмів.

Пояснення процесу прийняття рішення є части-
ною відповіді на ці питання, актуалізуючи разом 
з тим проблему, наскільки глибокою та детальною 
має бути ця пояснюваність.

Для запровадження алгоритмічних систем при-
йняття управлінських рішень або систем на основі 
машинного навчання викликом є визначення меж 
пояснюваності та прозорості у прийнятті рішень, 
яка може проходити як на рівні розуміння внутріш-
ніх процесів комп’ютера, взаємодії мікросхем та 
інших складових машини, так і на рівні правил, 
за якими розробляються та працюють алгоритми, 
або патернів, на основі яких будується машинне 
навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Укра-
їні прийнята Концепція розвитку штучного інтелек-
ту (далі — Концепція), яка передбачає розробку пла-
ну дій із впровадження ШІ в публічне управління на 
2020–2030 роки за широким спектром напрямків. 
Концепція реалізує наявну включеність України 
в світовий контекст впровадження ШІ та передбачає 
майбутнє використання в Україні норм і підходів 
для регулювання правових та етичних норм вико-
ристання ШІ [2].

Регуляторами, які визначатимуть специфіку 
використання штучного інтелекту в публічному 
управлінні є як чинні та неспецифічні нормативно- 
правові акти, так і ті, які спеціально врегульовують 
сферу ШІ. Наприклад, у ст. 41 «Право на належне 
урядування» Хартії основних прав Європейського 
Союзу вказано, що «обов’язком адміністративних 
органів є мотивування рішень, які приймаються», 
що очевидно, стосуватиметься і прийняття управлін-
ських рішень за допомогою алгоритмів у публічному 
управлінні [3].

У 2020 Європейська Комісія опублікувала «Білу 
книга зі штучного інтелекту. Європейський підхід 
до досконалості і довіри», у якій запропоновано ство-
рити правові засади для штучного інтелекту, засно-
вані на «досконалості і довірі» й означені підходи, 
які мають лягти в основу правового регулювання 
використання ШІ. У вказаній «Білій книзі» запро-
поновано визначити сфери з високим та низьким 
ризиком використання ШІ [5].

У жовтні 2020 відбувся Другий європейський 
альянс зі штучного інтелекту, де одна зі секцій була 
присвячена специфіці його використання в публіч-
ному секторі. Учасники альянсу були одностайними 
в тому, що ШІ може сприяти підвищенню якості 
надання публічних послуг, підвищити ефективність 
прийняття управлінських рішень та покращити 
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взаємодію між громадянами та урядами. Також 
був представлений огляд впливу ШІ в публічному 
управлінні [4].

За результатами вивчення напрямків розвитку 
ШІ та алгоритмічного прийняття рішень в країнах 
ЄС дослідники Cordella A., Di Porto F., Zuppetta 
M., Floridi L., Ulnicane I. [6; 7; 8; 16] відзначають 
зростання інтересу до трансформації процесів на-
дання публічних послуг, механізмів формування 
політик та взаємодії з громадянами. Незважаючи 
на те, що доступні обсяги даних дають можливість 
будувати різні алгоритмічні моделі в публічному 
управлінні, проте залишається недостатньо дослі-
дженим питання впливу таких моделей на соціальні 
та економічні процеси через недостатньо тривалий 
період їх вивчення, а також пошук балансу між по-
тенційним великим трансформаційним впливом 
та ефективною адаптацією та використанням ШІ 
урядами.

Повністю автоматизоване прийняття рішень ак-
тивно вивчалось дослідниками технологічних ас-
пектів Henman P., Shanahan M., Tan S. Y., Wihlborg 
E. [9; 14; 15; 18]. Найчастіше і вчені, й управлінці 
вказують на те, основної перевагою використання 
цифрових інструментів у публічному управлінні та 
адмініструванні є підвищення ефективності при-
йняття рішень та зниження вартості на їх супровід 
та прийняття [6; 12]. Також є прагнення (амбіція) 
досягти рівності та неупередженості у прийнятті 
рішень і, як наслідок, забезпечення прав людини 
поза будь-якими дискримінаційними обмеженнями 
Martinez A. C., Wihlborg E. [10; 18]. Разом із тим, 
недостатньо вивченим залишається аспект пояс-
нювати та прозорості у прийнятті управлінських 
рішень у публічному управлінні за допомогою ав-
томатизованих систем.

Методологія дослідження. Проблема обґрунто-
ваності та пояснюваності управлінських рішень 
в публічному управлінні є предметом осмислен-
ня у рамках різних теоретичних підходів, у тому 
числі в рамках акторно- мережевої теорії та New 
Public Management, у парадигмі суспільної цінності 
(public value paradigm), і стосується як прийняття 
рішень винятково людьми, так і з використанням 
інформаційно- комунікаційних технологій [6; 17]. 
Методологія дослідження базується на розгляді фе-
номенів пояснюваності та прозорості алгоритмічного 
прийняття рішення через призму зазначених теорій.

Мета статті полягає у комплексному обґрунту-
ванні феноменів і визначенні меж пояснюваності 
та прозорості у прийнятті управлінських рішень 
за допомогою використання алгоритмічних систем.

Виклад основного матеріалу. У Конституції 
України вказано, що «держава відповідає перед лю-
диною за свою діяльність» [1], що вказує на вимогу 
говорити про відповідальність у прийнятті рішень. 
Також у Конституції України закріплено, що рі-
шення мають бути вмотивовані та/або обґрунтовані 

(переважно, коли мова йде про судові рішення або 
рішення Президента України). Імпліцитно у су-
спільній свідомості також наявне очікування, що 
прийняття управлінських рішень повинно публічно 
обґрунтовуватись, але найчастіше такі очікування 
стосуються комунікаційної складової, а не самого 
механізму прийняття рішення.

Застосування алгоритмів та штучного інтелекту 
актуалізує питання щодо пояснюваності та обґрун-
тованості в прийнятті управлінських рішень, розро-
блених з їх використанням, прозорості в процедурах 
їх прийняття, а також відповідальності за прийня-
те рішення. З проблемою пояснюваності рішення 
в публічному управлінні прямо пов’язане питання 
відповідальності, оскільки за розробкою алгоритміч-
них систем або штучного інтелекту, як мінімум, є 
людина- експерт, яка розробила правила, та людина- 
розробник, яка втілила їх в програмному коді [11].

Напрямком пошуку відповіді на це питання може 
бути визначення того, наскільки глибоко має по-
яснюватись робота алгоритмів або систем машин-
ного навчання, чи має обґрунтування стосуватись 
лише правил, за якими створюються алгоритми, та 
принципів, за якими працює розроблене програмне 
забезпечення (soft), чи важливим також є розуміння 
фізичних процесів на рівні взаємодії мікросхем та ін-
ших складових обчислювальних потужностей (hard).

На даному етапі дослідження цього питання 
домінуючою є думка про достатність пояснення та 
вивчення правил, за якими працюють алгоритми, 
без зосередження на обґрунтуванні того, якими є 
внутрішні процеси комп’ютера. Такий підхід базу-
ється на аналогії із прийняттями рішень людиною, 
коли ми не досліджуємо проходження нервових 
імпульсів у мозку та вплив внутрішніх біологічних 
та психологічних процесів на обробку інформації, 
формування або використання нейронних зв’язків 
у мозку людини. Як по відношенню до людини, яка 
приймає рішення, достатньої мірою пояснюваності її 
рішень є розуміння правил (законів), за якими вона 
приймає рішення, так і для алгоритмічних систем 
достатнім рівнем обґрунтованості є алгоритмічна 
прозорість. При цьому рішення, які прийняті за 
допомогою алгоритмів, мають відповідати існуючим 
правовим вимогам та етичним нормам, а їх пояс-
нюваність має бути не нижчою за обґрунтованість 
рішень, які приймаються людьми [11].

Разом з тим, важливо враховувати, що пояснюва-
ність (обґрунтованість) рішень, незалежно від того, 
як вони прийняті, мають кілька важливих функцій:
 • Легітимізація рішень. Прозорі, зрозумілі та перед-
бачувані причини і правила, за якими прийняті 
рішення, вказують, наскільки це рішення є за-
конним та чи будуть його виконувати.

 • Оцінка якості прийнятого рішення. Розуміння 
етапів та складових прийняття рішення дає можли-
вість відрефлексувати його ефективність та зробити 
висновок про необхідні зміни на якомусь з етапів.
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 • Перегляд рішення. У тому випадку, коли рішення 
оскаржується і вимагає перегляду, прозорість мо-
тивів його прийняття дозволяє зробити це більш 
ефективно.

У європейських країнах вказаний феномен на-
зивають «обов’язком обґрунтувати» (duty to give 
reasons), тобто зобов’язанням надати пояснення 
(«begrundelse» данською, «Begründung» німецькою 
та «motivation» французькою) [11].

Очевидним у даному випадку виглядає той факт, 
що пояснюваність важлива не з точки зору абстрак-
тної мети, а має бути максимально специфічною для 
тієї чи іншої системи рішень, особливо враховуючи, 
систему алгоритмічного прийняття рішень.

У цілому пояснюваність має базуватись на таких 
мінімальних вимогах:

1. Законодавчі підстави та вимоги.
2. Основні факти справи.
3. Найбільш важливі зв’язки між ними або дис-

креційні та інтерпретаційні елементи, які мають 
вагу для прийняття рішення [13].

При тому, що алгоритмічне прийняття рішень 
у публічному управлінні уже використовується для 
попередньої обробки інформації (наприклад, у по-
даткових нарахуваннях), для напіватоматичного 
прийняття рішень (наприклад, для нарахування 
пенсій), повністю автоматичне прийняття рішень 
(наприклад, закінчення обсерваційного періоду під 
час карантину за умови негативного тесту), можли-
вий розвиток — до автоматичного прийняття рішень 
із використанням ШІ, який зв’язуватиме дані з різ-
них джерел з правовими нормами та контекстом за 
допомогою машинного навчання.

На цих прикладах ми можемо побачити, що ок-
ремої пояснюваності для автоматизованих та алго-
ритмічних рішень об’єктивна ситуація може не по-
требувати. Натомість, можна припустити з високою 
часткою імовірності, що актуальним є питання про 
посилення «обов’язку обґрунтовувати» свої рішення 
людей, які є суб’єктами їх прийняття.

Також певного рівня обґрунтованості вимагає 
й етап взаємодії суб’єкта прийняття рішення з ре-
зультатами алгоритму. Такі рішення, прийняті за 
результатами роботи алгоритму, повинні вимага-
ти такого ж рівня обґрунтованості, як і рішення, 
прийняті без використання алгоритмів, перш, ніж 
будуть прийняті та імплементовані в публічному 
управлінні та адмініструванні [18]. Прикладом та-

кої взаємодії людини та алгоритму поза межами 
публічного управління є використання результатів 
онлайн- перекладачів або використання шаблонів 
документів за цивільно- правовими або іншими 
угодами, коли людина- користувач може вносити 
корективи на останньому етапі або робити власний 
вибір із запропонованих можливостей.

Таким чином, за умови дотримання підходу ал-
горитмічної прозорості та максимальної пояснюва-
ності правил роботи алгоритму, наукова спільнота 
може зафіксувати логічний парадокс, коли говорячи 
про пояснюваність та обґрунтованість для рішень, 
прийнятих за допомогою алгоритмів, вчені прийдуть 
до того, що такі рішення будуть більш обґрунтова-
ними, ніж рішення, прийняті людьми.

Хоча потенційним ризиком використання алго-
ритмів у публічному управлінні та адмініструванні 
є імовірний нижчий рівень пояснюваності, обґрун-
тованості та прозорості, порівняно з рішеннями, які 
приймаються людьми. З іншого боку, алгоритміч-
не прийняття рішень може бути більш прозорим, 
прогнозованим та обґрунтованим, особливо за умов 
використання алгоритмів для проміжного етапу 
прийняття рішення, коли зберігається відповідаль-
ність людини і, водночас, на неї же покладається 
обов’язок щодо роз’яснення та публічного пояснення 
підходів у прийнятті того чи іншого рішення.

Висновки. У результаті проведеного досліджен-
ня, було здійснено комплексне обґрунтування 
феноменів пояснюваності і прозорості та їх меж 
у прийнятті управлінських рішень за допомогою 
використання алгоритмічних систем, а саме: вста-
новлено, що рішення, прийняті із використанням 
алгоритмічних систем вимагають не меншого рівня 
пояснюваності, аніж, прийняті винятково суб’єк-
том прийняття рішень. Уточнено, що достатнім 
рівнем обґрунтування рішень є визначення про-
цедур, правил та підходів, на основі яких вони 
приймаються, без додаткового зосередження на 
технологічних процесах проходження електричних 
сигналів у механізмах комп’ютерів. Виявлено, що 
особлива увага до правових та етичних аспектів 
використання автоматизованих систем, а також 
формування довіри до них, вимагають такого рів-
ня пояснюваності та прозорості, який може бути 
вищим за рівень обґрунтованості управлінських 
рішень, прийнятих без використання автоматизо-
ваних систем.
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ  
ЕЛІТИ В УКРАЇНІ

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  
ЭЛИТЫ В УКРАИНЕ

FORMATION OF POLITICAL AND MANAGEMENT  
ELITE IN UKRAINE

Анотація. Розвиток національної державної системи має велике історичне підґрунтя. У статі проведено аналіз ос-
новних історичних періодів формування сучасної української державності, як в умовах незалежності території, так і спро-
би сформувати державну систему в умовах перебування під управлінням інших країн чи їх політичним впливом. Було 
проаналізовано політичну, економічну, законодавчу, суспільну, соціальну, просвітницьку та інші складові формування 
політико- управлінських еліт у різні історичні періоди. Переламним було визначено період отримання Україною неза-
лежності та початком будівництва держави як повноцінного члена світової спільноти. Саме цей час став кризовим не 
лише для системи державного управління України, але і соціально- економічних процесів, що було пов’язано із розри-
вом традиційних коопераційних зав’язків країни із пострадянським простором, переформатування від адміністративно- 
командної до ринкової системи. Руйнування існуючої системи завжди передбачає період адаптації та побудови нової 
системи державної влади. В Україні ці процеси гальмувалися залишившимся великим впливом політичних еліт на вже 
незалежну державу та процеси її державотворення, а також відсутністю розуміння економічних механізмів нової ринко-
вої системи. Адаптація держави та політичних еліт до нових умов розвитку суспільства, незважаючи на нові пріоритети, 
залишила ряд внутрішніх та зовнішніх перешкод. Аналіз негативних зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на фор-
мування нових політико- управлінських еліт, що були проаналізовані у статі, визначив проблемні аспекти дослідження. 
Нові виклики та глобальні проблеми суспільного характеру формують і нові вимоги до створення політико- управлінської 
елітарної системи. Незмінним є лише фактор системності формування еліт. Саме цей фактор став основою розробки 
схеми формування політико- управлінських еліт на національному рівні, що представлена у роботі.

Ключові слова: державне управління, політико- управлінські еліти, державовтворення.

Аннотация. Развитие национальной государственной системы имеет большой исторический путь. В статье проведен 
анализ основных исторических периодов формирования современной украинской государственности, как в условиях 
независимости ее территории, так и попытки сформировать государственную систему в условиях пребывания под управ-
лением других стран или их политическим влиянием. Были проанализированы политические, экономические, законода-
тельные, общественные, социальные, просветительские и другие составляющие формирования политико- управленческих 
элит в разные исторические периоды. Переломным был определен период обретения Украиной независимости и начало 
строительства государства как полноценного члена мирового сообщества. Именно это время стало кризисным не толь-
ко для системы государственного управления Украины, но и социально- экономических процессов, что было связано 
с разрывом традиционных кооперационных связей страны с постсоветским пространством, переформатирование от 
административно- командной к рыночной системе. Разрушение существующей системы всегда предполагает период 
адаптации и построения новой системы государственной власти. В Украине эти процессы тормозились оставшимся 
большим влиянием политических элит на уже независимое государство и процессы его строительства, а также отсут-
ствием понимания экономических механизмов новой рыночной системы. Адаптация государства и политических элит 
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к новым условиям развития общества, несмотря на новые приоритеты, оставила ряд внутренних и внешних препятствий. 
Анализ негативных внешних и внутренних факторов влияния на формирование новых политико- управленческих элит, 
которые были проанализированы в статье, определили проблемные аспекты исследования. Новые вызовы и глобальные 
проблемы общественного характера формируют и новые требования к созданию политико- управленческой элитарной 
системы. Неизменным является лишь фактор системности формирования элит. Именно этот фактор стал основой раз-
работки схемы формирования политико- управленческих элит на национальном уровне, которая представлена в работе.

Ключевые слова: государственное управление, политико- управленческие элиты, государственное строительство.

Summary. The development of the national state system has a great historical basis. The article analyzes the main histor-
ical periods of formation of modern Ukrainian statehood, both in terms of independence and territory, and attempts to form 
a state system in terms of being under the control of other countries or their political influence. political, economic, legislative, 
social, enlightenment and other components of the formation of political and managerial elites in different historical periods 
were analyzed. The turning point was the period of Ukraine’s independence and the beginning of state building as a full member 
of the world community. It was this time that became a crisis not only for the system of public administration of Ukraine, but 
also for socio- economic processes, which was associated with the rupture of traditional cooperation ties of the country with the 
post- Soviet space, reformatting from administrative- command to market system. The destruction of the existing system always 
involves a period of adaptation and construction of a new system of state power. In Ukraine, these processes were hampered by 
the remaining great influence of political elites on the already independent state and the processes of its state formation, as well 
as the lack of understanding of the economic mechanisms of the new market system. The adaptation of the state and political 
elites to the new conditions of society’s development, despite the new priorities, left a number of internal and external obstacles. 
The analysis of negative external and internal factors influencing the formation of new political and managerial elites, which 
were analyzed in the article, identified problematic aspects of the study. New challenges and global problems of a public nature 
form new requirements for the creation of an elite political and managerial system. Only the factor of systematic formation 
of elites is unchanged. It is this factor that became the basis for the development of the scheme of formation of political and 
managerial elites at the national level, which is presented in the paper.

Key words: public administration, political and administrative elites, state formation.

Постановка проблеми. Процеси розвитку держав-
ності відіграють важливу роль у забезпеченні 

соціально- економічного розвитку. Система держав-
ного управління здійснює вплив на регуляцію та 
координації всіх сфер життєдіяльності суспільства. 
Отже, фахові та особистісні компетенції представни-
ків державної влади, їх морально- етичні якості та 
мотивація є вагомим аспектом розвитку суспільства 
в цілому, його вектору орієнтації на демократичні 
цінності, верховенство права, свободи та рівності 
перед законом, формування основ сучасного су-
спільства, здатного вирішувати важливі суспільні 
проблеми та долати нові глобальні виклики. Рівень 
довіри до влади формується завдяки вкладу кож-
ного державного службовця у іміджеву складову 
публічного адміністрування. Таким чином, питання 
формування еліт, здатних ефективно стратегічно 
управляти розвитком держави та забезпечувати про-
цеси державотворення, є одним із ключових завдань 
сучасної системи державного управління в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями формування політико- управлінських еліт має 
важливе практичне значення, відповідно приверта-
ло до себе увагу багатьох науковців, що розробляли 
у своїх дослідженнях механізми розвитку управ-
лінських еліт. Зокрема, у роботах Цвєтков В. В., 
Горбатенко В. П. розглядаються окремі аспекти 
впливу політичних еліт на управління суспільни-
ми процесами [1]. Танчер В., Кучеренко О. розгля-
дають соціальні аспекти ідей елітизму, надаючи 

їм нові форми, притаманні для потреб сучасного 
суспільства [2]. У колективних дослідженнях під 
керівництвом Ф. М. Рудича проаналізовано шлях 
становлення політичних еліт в Україні, відповідно 
визначено недоліки системи елітаризму та перспек-
тиви її подальшого розвитку [3]. Як окремий вид 
управлінської субкультури виділяє поняття еліта-
ризму Грабіна В. Г. у своїй роботах [4]. Історичний 
екскурс, становлення українських еліт у процесі 
переходу до демократичних основ суспільного роз-
витку, формування сучасних політичних еліт роз-
глядаються у роботах Щокіна Г., Головатого М., 
Науменка О., Пірена М., Ребкала В., Тертичка В., 
Щербини С., Рихліка В. та інших авторів. Проте, 
розвиток суспільства через призму формування но-
вих суспільних викликів та перспектив, ставить 
перед науковцями нові завдання щодо пошуку ефек-
тивних механізмів формування управлінських еліт 
як основи подальшого державотворення та розвитку 
держави.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Українське суспільство та політико- правова 
система пройшли суттєвий шлях трансформацій 
при переході від адміністративно- командного до 
демократичного устрою, переформатуванні держав-
ної влади та зміни ролі громадянського суспільства 
у процесах державного управління. Цей шлях став 
новою історію української державності, яка протя-
гом довгих років не могла розвиватися, що стало при-
чиною низки проблем на початку її розвитку після 
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доби радянського періоду. Нові тенденції розвитку 
суспільства суттєво впливали на формування полі-
тичних еліт, а політичні еліти, в свою чергу, форму-
вали державну політику та впливали на суспільний 
розвиток. Такий дуальний симбіоз взаємозв’язків 
суспільства та політичних еліт у системі державного 
управління визначив мету дослідження, що полягає 
у пошуку ефективних механізмів впливу на форму-
вання політичних еліт з метою забезпечення сталого 
розвитку суспільно- політичних процесів в державі.

Відповідно до мети статі поставлені наступні 
завдання дослідження:

 – описати загальноісторичні тенденції розвитку 
політичних еліт України;

 – визначити вплив історичних процесів на форму-
вання політичних еліт в Україні,

 – визначити впливи зовнішніх факторів на форму-
вання національних українських еліт,

 – дати загальну характеристику процесам форму-
вання елітизму на національному рівні з ураху-
ванням майбутніх перспектив розвитку.
Виклад основного матеріалу. Формування полі-

тико- управлінської еліти України процес, що іс-
торично складався не лише в умовах можливості 
державотворення, але і на етапах перебування Укра-
їни або окремих її частин під підпорядкуванням 
інших держав. Це суттєво гальмувало розвиток дер-
жавотворення на національному рівні, проте дало 
можливості запозичити ряд управлінських підходів 
до системи державного управління та політичного 
устрою від інших державних систем.

Історія Української державності сягає часів 
Київської Русі, коли наша країна була однією із 
найбільш розвинених країн Європи. Система дер-
жавного устрою дозволяла проводити раціональну 
внутрішню та зовнішню політику. Ієрархічна систе-
ма управління, що було побудована, наприклад за 
часів одного із наймогутніших князів Русі Ярослава 
була прикладом для Європейських країн, сприяла 
просвітництву, розвитку науки та освіти на висо-
кому рівні для того історичного періоду, побудови 
системи міжнародних зав’язків. Київська Русь була 
державою, еліти якої мали тісні, втому числі родин-
ні, зв’язки із наймогутнішими правлячими елітами 
Європи та Візантії, наймогутніших регіонів того 
історичного періоду. Чвари та розбрат зруйнували 
не лише систему підготовки політичних еліт, міні-
мізували їх вплив на міжнародній арені та знизили 
роль у системі внутрішнього розвитку, цей період 
знищив основу політичної еліти держави того часу, 
а для формування нової знадобилися роки.

Доцільно визнати, що у зв’язку із історични-
ми подіями, що відбувалися на території сучасної 
України у різні історичні періоди, політична еліта 
була тісно пов’язана або навіть формувалася із пред-
ставників воєнних утворень. Варто згадати період 
українського козацтва, коли козацька держава мала 
великий політичний вплив, було осередком захисту 

національних інтересів та проводила власну зов-
нішню політику в умовах незалежного формування 
внутрішньої та зовнішньої політики, і навіть в умо-
вах підпорядкування іншим державам. Незважа-
ючи на військову основу державного утворення, 
законодавчі норми були системою обов’язкового 
підпорядкування та мали найвищу силу. Саме зав-
дяки розвитку законодавчої системи в ті часи була 
сформована перша в Європі Конституція Пилипа 
Орлика, яка свідчила про демократичність україн-
ською держави. Проте, через відсутність державнос-
ті вплив Конституції на політико- правові аспекти 
не був впроваджений на практиці.

Новою спробою формування національних полі-
тичних еліт був період утворення Української На-
родної Республіки та Західно- Української Народної 
Республіки. Незважаючи на короткий термін існу-
вання цих державних утворень, вони сформували 
передумови для боротьби за незалежність країни та 
створення основ державності.

Сучасна українська держава почала формуватися 
в умовах розпаду економічних зав’язків, переходу 
від централізованого адміністративного управлін-
ня соціально- економічними процесами до ринко-
вих відносин. Не готовність до такої кардинальної 
зміни соціально- економічної та суспільної систем, 
в першу чергу, соціуму та правлячих політичних 
еліт, призвело до кризи державотворення. Протя-
гом років незалежності Україна визначала вектор 
свого розвитку. Перехід до євроінтеграційного век-
тору сприяв змінам внутрішньополітичних еліт, 
проте незрілість вітчизняної системи державного 
управління та відсутність раціональної ієрархічної 
структури управління, досвіду провідних європей-
ських демократій визначають суттєві перешкоди 
до розвитку державного сектору та суспільного роз-
витку. Відповідно питання формування політично- 
управлінської еліти залишається актуальним.

Варто зазначити, що на сьогодні суттєвий вплив 
на формування політико- управлінських еліт здій-
снюють внутрішні та зовнішні фактори. Серед вну-
трішній факторів впливу на формування національ-
них еліт варто визначити:

 – відсутність ефективної системи підготовки квалі-
фікованих кадрів у системі державного управлін-
ня в умовах трансформаційних процесів системи 
вищої освіти;

 – відсутність системної кадрової політики у системі 
державного управління, що пов’язано із політич-
ними впливами;

 – вплив олігархічних структур на формування 
політико- управлінської еліти в умовах лобію-
вання власних економічних інтересів;

 – корупція у системі влади;
 – відсутність сформованих політичних традицій;
 – відсутність системи етичних норм, що формують 

персональний імідж політика, та відповідальності 
за наслідки своїй дій.
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Зовнішніми факторами, що здійснюють негатив-
ний вплив на формування політичних еліт в України 
виступають наступні:

 – проведення антитерористичної операції на Сході, 
та спроби формувати політичне підґрунтя для 
антидержавних дій;

 – суттєвий вплив закордонних держав на політичні 
еліти, формування систем лобіювання інтересів 
інших держав всередині України;

 – відсутність налагоджених партнерських відносин 
із рядом країн, політика подвійних стандартів та 
політика «невтручання».
Відповідно до проаналізованих проблемних 

чинників впливу на формування політичних еліт 
в Україні, доцільно представити основні принципи 
елітоутворення на рівні системи державного управ-
ління, а саме:

 – системність;
 – відповідність етичним нормам та правилам;
 – врахування національного менталітету та націо-

нальних особливостей країни;
 – визначення як базового пріоритету лобіювання 

національних інтересів держави та її народу на 
внутрішньо- та зовнішньополітичних аренах;

 – формування системи відповідальності за прийнят-
тя управлінських рішень, формування іміджу 
політика та його репутації;

 – системність підготовки кадрів, розвиток націо-
нальної політичної школи;

 – формування навиків та компетенцій управлінської 
еліти відповідно до сучасних вимог суспільства.

Отже, систему формування політико- управ лін-
ської еліти України можна представити у вигляді 
наступної схеми блоків вимог до елітотворчих про-
цесів — рис. 1.

Отже, у дослідженні запропоновано представити 
систему підготовки політико- управлінських еліт 
двома основним блоками — навчання компетен-
ціям професійного управлінця у системі державного 
управління та формування системи репутаційного 
впливу на політичні еліти України.

Висновки та пропозиції. У результаті проведе-
ного історико- ретроспективного аналізу розвитку 
систем державного управління та формування націо-
нальних політико- управлінських еліт було визначе-
но негативні та позитивні аспекти чинників впливу 
на систему державного управління та політичну 
системи держави. Історичні події суттєво вплинули 
на формування національної державності. Проте, 
окрім цього великий вплив на українські політико- 
управлінські еліти здійснювали та продовжують 
здійснювати зовнішні чинники. Аналіз зовнішніх та 
внутрішніх чинників дозволив визначити проблемні 
аспекти формування політико- управлінських еліт 
України. Аналіз даних чинників дозволив визначи-
ти можливості мінімізації даного впливу шляхом 
формування пріоритетних позицій щодо створення 
системи підготовки, перекваліфікації, формування 
репутаційних основ комплексного відбору представ-
ників політико- управлінської еліти завдяки впливу 
громадянського суспільства та системності підходів 
до державотворення.

 

Формування репутаційних основ політчиного устрою

Визначення поняття репутації як комплексної категорії, що 
базується на етичному кодексі національної політчиної 

системи

Формування суспльного відношення до репутації політика, 
уваги грмоадянськогос успльства до відповідальності 

політиків за прийняття управлінських рішень

Формування раціональної кадрової політики

Створення кадрового резерву Формування чесних та прозорих вимог до майбутніх 
управлінців у системі державотворення 

Підготовка кадрів для системи дрежавного управління

Формування базовиків навиків та компетенцій Система навчання "протягом життя" для розвитку 
комептенцій

Рис. 1. Система формування політико- управлінських еліт
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ  
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  

В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКІВ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИНЯТИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКОВ

MODERN APPROACHES TO PUBLIC  
ADMINISTRATION DECISIONS IN CONDITIONS  

OF UNCERTAINTY AND RISK

Анотація. Актуальність дослідження полягає в одержанні і обґрунтуванні розробки комплексу сучасних теоретико- 
методичних підходів та рекомендацій щодо їх розвитку в системі державного управління. Державно- управлінські рі-
шення приймаються відповідними органами державної влади в межах законодавчо визначеної компетенції. Їх високу 
актуальність зумовлює прагнення підвищення ефективності і значущість питання осмислення прийняття і формування 
таких рішень. Саме це створює можливості оцінки їх стану та розвитку методом використання і накопичення знань і 
даних, які застосовуються в інформаційних технологіях і визначають якість державно- управлінських рішень. Достатня 
кількість достовірної та оперативної інформації дає змогу отримати прогнозні модельні оцінки в умовах невизначеності 
та ризиків. Ланцюгова модель механізму реалізації державного управління сприяє розумінню ролі і місця державних 
рішень. Державно- управлінські рішення мають великий вплив і значення в управлінській діяльності. Основною переду-
мовою для забезпечення раціональних організаційних структур і регулювання правильної кадрової політики є прийнят-
тя ефективного рішення, особливо в умовах невизначеності та ризику. Мета дослідження — опрацювати сучасні підхо-
ди до прийняття державно- управлінських рішень в різних умовах. Щоб управляти соціальними процесами в умовах 
невизначеності та ризику необхідні соціальні норми, яких дотримуються об’єкти і суб’єкти соціального управління. Їх 
необхідність є найважливішим видом управління в процесі прийняття рішень. Соціально- управлінські норми закладено 
в основу кожного державного рішення, прийняття якого здатне урегулювати питання певної проблеми. Практична зна-
чимість полягає у врахуванні сучасних підходів до прийняття державно- управлінських рішень в умовах невизначеності 
та ризику, забезпечуючи їх якість, рівень відповідності характеру вирішуваних завдань і розвитку соціальних систем.

Ключові слова: посадовий менеджмент, нормативно- правові акти, органи державної влади, новітні методи, кризові 
ситуації.

Аннотация. Актуальность исследования заключается в получении и обосновании разработки комплекса современных 
теоретико- методических подходов и рекомендаций по их развитию в системе государственного управления. Высокую 
актуальность государственно- управленческих решений вызывает стремление к повышению эффективности и значимость 
вопроса осмысления принятия и формирования таких решений. Именно это создает возможности оценки их состояния 
и развития путем использования и накопления знаний и данных. Достаточное количество достоверной и оперативной 
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информации позволяет получить прогнозные модельные оценки в условиях неопределенности и рисков. Цепная модель 
механизма реализации государственного управления способствует пониманию роли и места государственных решений. 
Государственно- управленческие решения имеют большое влияние и значение в управленческой деятельности. Основной 
предпосылкой для обеспечения рациональных организационных структур и регулирования правильной кадровой поли-
тики является принятие эффективного решения, особенно в условиях неопределенности и риска. Цель исследования — 
разработать современные подходы к принятию государственно- управленческих решений в различных условиях. Чтобы 
управлять социальными процессами в условиях неопределенности и риска необходимы социальные нормы, которых 
придерживаются объекты и субъекты социального управления. Их необходимость является важнейшим видом управ-
ления в процессе принятия решений. Социально- управленческие нормы заложены в основу каждого государственного 
решения, принятие которого способно урегулировать вопрос определенной проблемы. Практическая значимость заклю-
чается в учете современных подходов к принятию государственно- управленческих решений в условиях неопределенности 
и риска, обеспечивая их качество, уровень соответствия характера решаемых задач и развития социальных систем.

Ключевые слова: должностной менеджмент, нормативно-правовые акты, органы государственной власти, новей-
шие методы, кризисные ситуации.

Summary. The relevance of the study lies in obtaining and substantiating the development of a set of modern theoretical 
and methodological approaches and recommendations for their development in the system of public administration. Public ad-
ministration decisions are adopted by the relevant public authorities within the legally defined competence. Their high relevance 
is conditioned by the desire to increase the efficiency and significance of the issue of understanding the adoption and develop-
ment of such decisions. Sufficient reliable and up-to-date information makes it possible to obtain predictive model estimates in 
conditions of uncertainty and risk. The chain model of the mechanism of realisation of public administration promotes under-
standing of a role and a place of the state decisions. Public administration decisions have a great influence and importance in 
management. The main prerequisite for ensuring rational organisational structures and regulating the right personnel policy is 
to make an effective decision, especially in conditions of uncertainty and risk. The purpose of the study is to develop modern 
approaches to public administration decisions in different conditions. To manage social processes in conditions of uncertainty 
and risk, social norms are required, which are observed by objects and subjects of social management. Their need is the most 
important type of management in the decision- making process. Social and administrative norms are the basis of every state 
decision, the adoption of which is capable of resolving a particular problem. The practical significance lies in taking into account 
modern approaches to public administration decisions in conditions of uncertainty and risk, ensuring their quality, the level of 
compliance with the nature of the tasks and the development of social systems.

Key words: job management; regulations; public authorities; the latest methods; crisis situations.

Постановка проблеми. Необхідність в державно- 
управлінських рішеннях пов’язана з виник-

ненням проблемної ситуації у окремій сфері, галузі 
або суспільстві в цілому. Найбільшими проявами 
розбіжностей між цілями та станом держави висту-
пають проблеми розвитку та кризи. В залежності від 
масштабу, вони можуть мати характер міждержав-
них, національних, територіальних та регіональних, 
а від напрямів державно- управлінських рішень — 
внутрішніми або зовнішніми [1–3].

Політична нестабільність і недостатнє ресур-
сне забезпечення є основними причинами не-
вдалих державно- управлінських рішень. Серед 
основних завдань даних стратегій і концепцій 
затверджено розроблення нових схем та меха-
нізмів для підвищення ефективності прийняття 
рішень і удосконалення процедур управлінської 
діяльності на вищому, територіальному та місце-
вому рівнях. Постає питання удосконалення вже 
існуючих підходів, принципів і методів та розро-
блення нових способів підготовки й прийняття 
державно- управлінських рішень з урахуванням 
стратегічного характеру [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження складають праці таких фахівців у галузі дер-

жавного управління, як H. A. Khan [1], C. Marrison 
[3], B. Dylander [4], В. Ю. Теліна [6], H. A. Simon [7], 
J. Boston [8], W. J. M. Kickert [9], S. Hix [10].

Мета дослідження — опрацювати сучасні підхо-
ди до прийняття державно- управлінських рішень 
в різних умовах.

Виклад основного матеріалу. Процес прийняття 
цих рішень супроводжується недостатньою інформа-
цією стосовно проблемної ситуації та характеризу-
ється станом невизначеності суспільно- політичного 
середовища, особливо в умовах трансформації еконо-
мічної діяльності [5]. Процес прийняття державно- 
управлінських рішень у системі державного регу-
лювання складається з таких етапів: формулювання 
проблеми, визначення оптимального рішення та 
рівня його ефективності, контроль впровадже-
ного рішення [6; 7]. В умовах ризику прийняття 
державно- управлінських рішень пов’язане з успіхом 
або імовірністю помилки в умовах вибору кількох 
альтернатив. Оптимальність рішення залежить від 
успіху вирішення протиріччя. До інформаційних 
властивостей проблемної ситуації відносять кон-
флікт, ризик та невизначеність, які є психологічни-
ми детермінантами рішення в залежності від його 
характеру та обсягу [8; 9].
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Для державно- управлінських рішень характерні 
декілька пов’язаних між собою цілей. Основними 
можна вважати розвиток держави і суспільства, 
задоволення суспільних потреб. Система правил для 
розробки і прийняття рішень виступає міцною га-
рантією для державних органів в сучасних управлін-
ських процесах. Відповідно до цього, цей феномен 
розглядається як процес, закріплений правовими 
процедурами та технологічними методиками [10]. 
Для того, щоб обрати найбільш оптимальний варіант 
вирішення проблеми, необхідно ухвалити і підготу-
вати ряд відповідних установок на базі принципів, 
узгоджених з об’єктивними закономірностями. На 
судженні та раціональності основується механізм 
прийняття рішень [11; 12].

Державно- управлінські рішення поділяються 
на адміністративні та політичні. Адміністратив-
ні рішення спрямовані на забезпечення умов для 
підготовки та реалізації рішень політичного ха-
рактеру. Політичні, в свою чергу, приймаються 
вищими органами державної влади по найбільш 
значущим суспільним проблемам. Так, держава 
вирішує проблеми як інститут, який утворює орга-
нізацію громадського порядку на певній території, 
використовуючи владні інструменти а також мето-
ди стратегічного та соціального впливу на об’єкти 
управління [13].

Сучасні інформаційні технології дозволяють 
здійснити оцінку альтернативних варіантів і віднай-
ти в інтерактивному режимі найбільш узгоджений 
з розумінням сутності проблеми шлях до її розв’я-
зання через правильну структуризацію прийняття 
рішень. На сучасному етапі відсутні універсальні 
підходи, які можуть передбачити наслідки прийнят-
тя державно- управлінських рішень. Але, існують 
ті, що допомагають побудувати орієнтовний план, 
який характеризується наділеним набором якісних 
та кількісних показників. Побудова таких планів 
забезпечується за допомогою підходу сценарного 
аналізу, який є комплексом евристичних, органі-
заційних, програмних і логічних методів, котрі за-
стосовуються в певній послідовності [13].

Метод нечітких множин пропонує для прийняття 
рішень можливість застосування експертних знань 
про певну область питання без формалізації її у ви-
гляді традиційної моделі. З його допомогою мож-
ливо вирішити суперечливі питання з узгодження 
прийняття рішення та створити логічну систему 
регуляторів. Цей процес дає змогу спрогнозувати 
поведінку, сформувати альтернативу та підготувати 
формальний опис нечітких правил для прийняття 
державно- управлінських рішень.

Розглядаючи підходи прийняття рішень, слід 
виділити ситуаційний підхід, який можна вважа-
ти найперспективнішим у сучасному державному 
управлінні. Він дає змогу виявити головні впливи 
і тенденції динаміки розвитку ситуації [14]. Головна 
роль належить визначенню змінних факторів, які 

суттєво впливають на розвиток ситуації. Основни-
ми змінними при цьому державно- управлінських 
рішень виступають структура, завдання, державні 
органи та технології.

Сучасні підходи до прийняття державно- управ-
лінських рішень — це загальні установки, які визна-
чають спосіб вибору формування мети. Виділяється 
три основних підходи до формування мети. У пер-
шому випадку мета виступає чітко поданою формою 
результату, що має бути досягнута в майбутньому, 
у другому — мета формується завдяки переліку 
характеристик і властивостей, які повинен мати 
кінцевий результат, у третьому — передбачається 
формування мети за допомогою зовнішніх вимог, за-
довольняючи цим майбутній результат. Серед сучас-
них і відомих принципів державно- управлінських 
рішень виділяють такі: універсальності, законності, 
оптимізації управління та демократизму [15].

Застосування підходу постановки та розв’язання 
задач державного управління сприяє забезпеченню 
якості державно- управлінських рішень, що базують-
ся на системному підході і комплексному викорис-
танні сучасних методів оптимального управління, 
прогресивних технологій та прогнозування. Система 
підтримки прийняття рішень на основі запропонова-
них прогнозів і моделей передбачає оцінювання яко-
сті ще на етапі прийняття, виконавши коригування 
в разі потреби. Оцінка ґрунтується на критеріях, 
які мають зручні числові значення, що мінімізують 
відхилення значень показників та витрати часу на 
реалізацію рішень.

Саме тому для оцінки якості державно- управ-
лінського рішення можливе використання чисель-
них аналітичних критеріїв, які основуються на зва-
женому керуванні об’єктом державного управління. 
Головна перевага таких критеріїв — це можливість 
оцінити рішення на певному визначеному часом 
інтервалі. Показниками також можуть виступати 
значення змінних, на які накладено обмеження. 
Дотримання введеного обмеження представляє 
собою числовий показник, значення якого вказує 
на досягнення поставленої цілі державного управ-
ління. В умовах ризику державно- управлінські 
рішення керуються об’єктами державного управ-
ління. Вони виконують роль керуючого впливу на 
керований об’єкт і визначає подальші дії для при-
ведення об’єкта державного управління до очіку-
ваного стану [16].

Висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямі. Таким чином, 
процес прийняття таких рішень у державі являєть-
ся комплексним, багаторівневим явищем та уосо-
блює постійну взаємодію детермінант різних рівнів. 
Спрямованість державно- управлінських рішень 
на вирішення значущих завдань державотворення 
багатьма сучасними підходами зумовлює фактор 
створення обґрунтованого наукою аналітично- 
інформаційного забезпечення процесу. Зазначені 
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особливості виступають основними шляхами під-
вищення якості прийняття рішень в певних умо-
вах та становлять основу державного управління. 
Запропоновані алгоритми підготовки та реалізації 
державно- управлінських рішень виявляються у ба-
гатоваріантності досягнення цілей та мають уза-
гальнюючий характер. Оптимальний вибір рішення 
суттєво впливає на управлінські плани, формуючи 
регіональні програми.

Сьогодні сучасна наука у сфері прийняття 
державно- управлінських рішень поступово виходить 

на новий рівень, розробляючи сучасні та ефективні 
управлінські технології, які вирішують складні 
задачі. Надзвичайно важливою рисою успішного 
керівника є використання ним сучасних способів 
та методів прийняття рішень. Розвиток сучасних 
напрямів характеризується певними особливостями 
і аналізом впроваджених методів, що базуються на 
світовому досвіді. Їх використання дає можливість 
впровадити потреби прийняття рішень в певних 
умовах і розробити власну систему принципів адап-
товану до конкретної ситуації в країні.
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФОРМА СУЧАСНОЇ  
КОМУНІКАЦІЇ ДЕРЖАВИ, СУСПІЛЬСТВА І БІЗНЕСУ

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФОРМА СОВРЕМЕННОЙ  
КОММУНИКАЦИИ ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА И БИЗНЕСА

THE PUBLIC MANAGEMENT AS A FORM OF MODERN  
COMMUNICATION BETWEEN THE STATE, SOCIETY AND BUSINESS

Анотація. Досліджено теоретичні питання трансформації державного управління у публічному секторі. Проаналізо-
вані підходи до визначення публічного управління як сучасної форми комунікації держави, соціуму і бізнесу в умовах 
глобальних перетворень. Глобальні економічні і соціальні зміни, пандемія стали викликом часу для багатьох держав, в 
тому числі і України.
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Проаналізовано, як засновники різних шкіл менеджменту ставились до поняття публічна політика, і які характери-
стики науковці закладають в ці поняття. Глибоке вивчення вітчизняної і зарубіжної наукової думки підвело до власних 
висновків щодо важливості обслуговуючої функції держави і обґрунтування поняття «сервісна» держава.

В статті також приділено увагу таким елементам як функції публічного управління, методи і підходи застосування 
публічного управління в різних сферах життя країни. З’ясовано, що функції публічного управління схожі до функцій дер-
жавного управління, однак функція спостереження є характерною саме для публічного управління, бо тенденції щодо 
стратегічних перетворень складаються саме з аналізу спостережень (за конфліктами, окремими подіями, тощо). Перег-
ляд функції дав змогу визначити роль і місце державного управління.

Встановлено зв’язок між неефективністю державних послуг і виникненням концепції сервісної держави, розвитком 
публічного управління. Неефективність і незручність державних послуг призводить до появи корупції, невдоволення 
роботою органами місцевої влади і розвитку ринку тіньових послуг. Сертифікація, оцінка якості, видача документів, 
достовірна ідентифікація особи, та багато іншого успішно виконуватиме недержавні компанії. Визначено, що основним 
призначенням держави і головною вимогою до здійснення ефективного державного управління є не тільки можливість, 
а і зручність користування державними послугами.

Ключові слова: публічне управління, сервісна держава, громадянське суспільство.

Аннотация. Исследованы теоретические вопросы трансформации государственного управления в публичном сек-
торе. Проанализированы подходы к определению публичного управления как современной формы коммуникации го-
сударства, социума и бизнеса в условиях глобальных преобразований. Глобальные экономические и социальные изме-
нения, пандемия стали вызовом времени для многих государств, в том числе и для Украины.

Проанализировано, как основатели различных школ менеджмента относились к понятию публичная политика, и 
какие характеристики ученые закладывают в эти понятия. Глубокое изучение отечественной и зарубежной научной 
мысли подвело к собственным выводам о важности обслуживающей функции государства и обоснованиее понятия 
«сервисное» государство.

В статье также уделено внимание таким элементам как функции публичного управления, методы и подходы при-
менения публичного управления в различных сферах жизни страны. Выяснено, что функции публичного управления 
похожи на функции государственного управления, однако такая функция как наблюдение характерна именно для пу-
бличного управления, так как тенденции и стратегические преобразования выходят именно из анализа наблюдений 
(за конфликтами, отдельными событиями и т. д.). Изучение данных функций позволил определить роль и место государ-
ственного управления в современном обществе.

Установлена   связь между неэффективностью государственных услуг и возникновением концепции сервисного госу-
дарства, развитием публичного управления. Неэффективность и неудобство государственных услуг приводит к появ-
лению коррупции, недовольство работой органами местной власти и развитием рынка теневых услуг. Сертификация, 
оценка качества, выдача документов, достоверная идентификация личности, и многое другое может успешно выпол-
няться негосударственными компаниями. Определено, что основным назначением государства и главным требовани-
ем к осуществлению эффективного государственного управления сегодня является не только возможность, но и удоб-
ство пользования государственными услугами.

Ключевые слова: публичное управление, сервисное государство, гражданское общество.

Summary. There are investigated of theoretical issues of transformation of public administration in the public sector. Ap-
proaches to determination of public management as modern form of communication of the state, society and business in the 
conditions of global transformations are analyzed. Global economic and social changes, a pandemic became time challenge for 
many states including for Ukraine.

It is analyzed as founders of various schools of management treated a concept public policy and what characteristics scien-
tists mortgage in these concepts. Deep studying of a domestic and foreign scientific thought brought to own conclusions about 
importance of the serving function of the state and the explanation of «service state «as a concept.

Also there are paid attention to such elements as functions of public management, methods and approaches of application 
of public management in various spheres of life of the country. It is found out that functions of public management are similar 
to functions of public administration, however such function as observation is characteristic of public management as trends 
and strategic transformations leave the analysis of observations (behind the conflicts, separate events, etc.). Studying of these 
functions allowed defining a role and the place of public administration in modern society.

Connection between inefficiency of public services and emergence of the concept of the service state, development of public 
management is established. The inefficiency and inconvenience of public services leads to emergence of corruption, discontent 
with work with municipal authorities and market development of shadow services. Certification, quality evaluation, issue of 
documents, reliable identification of the personality, and many other things can successfully be carried out by the non-state 
companies. It is defined that basic purpose of the state and the main requirement to implementation of effective public admin-
istration is not only an opportunity, but also convenience of use of public services.

Key words: public administration, service state, civil society.
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Постановка проблеми. Відносини між людь-
ми в соціумі, в сім’ї та в суспільстві постійно 

еволюціонують у формах взаємовідношень, нор-
мах, пріоритетах життєвих цінностей і орієнтирів. 
Свідомість кожного наступного покоління тран-
сформується під впливом тих чинників, що мають 
вплив на свідомість, в часи політичних, соціальних 
і релігійних трансформацій. Соціальні зміни так 
чи інакше призводять до появи нових форм, груп, 
об’єднань та організацій людей. Зазвичай, соціальні 
зміни призводять до збагачення одних і збіднення 
інших людей. Ці процеси відбуваються у всьому 
світі, і в різні часи люди з різним матеріальним до-
статком перш за все намагаються захистити свої 
інтереси від негативного впливу економічних або 
соціальних подій. Більш того, еволюційні наслід-
ки призводять до появи світових глобалізаційних 
процесів, взаємозалежності економік і бюджетів 
різних країн.

Європейські країни почали об’єднуватись у еко-
номічні, воєнні блоки, формувати нові форми союзів 
держав і спільнот, і всі це заради розвитку, підтрим-
ки і захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз. Од-
нак, як показав час, не всі блоки та союзи є вигідни-
ми, деякі взагалі стали тягарем для європейських 
економік. Сьогодні ці країни відчувають проблеми 
пов’язані з послабленням своїх позицій, нестабіль-
ність зовнішньої і внутрішньої політики. До того ж, 
зовнішня політика деяких держав обурює, викликає 
негатив. Як наслідок, ми бачимо економічну ізоля-
цію, міжнародні санкції, а у випадку із Великобри-
танією — вихід з «європейської сім’ї». Сьогодні, 
відкриті кордонів, вільний товарообіг трудова мі-
грація стали шансом стрімкого розвитку для одних 
і викликом щодо виживання для інших держав, 
в тому числі і для України. Розвиток цифрових тех-
нологій, прискорення темпів виробництва, розробка 
і впровадження біотехнологій у США і Китаї спри-
чиняють вже давно наростаючу екологічну кризу, 
а епідемія SARS-CoV-2, — взагалі стала загрозою 
для існування нашої цивілізації. Пандемія короно-
вірусної інфекції, що зумовлена вірусом невідомого 
походження, призвела до багатотисячних людських 
втрат у всьому світі, заборону пересування, обме-
ження соціально- культурного життя, вона змінила 
не тільки тренди глобальної економіки, а і відно-
шення людей до багатьох цінностей. Apple, Toyota, 
Starbucks, McDonald’s та Volkswagen, призупинили 
свої виробництва, економічна криза стала викликом 
для багатьох виробників товарів широкого спожи-
вання. Нажаль, починаючи з 2020 року у всьому 
світі спостерігалась негативна економічна тенденція: 
бюджети різних країн зіткнуться зі значним скоро-
ченням експорту, імпорту, падінням ВВП, інвести-
ційними проблемами, скороченням робочих місць, 
відбулося значне погіршення у виробничій сфері.

Наша держава не є виключенням, більш того, — 
Україна в силу макроекономічних і геополітичних 

причин знаходиться під тиском політичних та еко-
номічних амбіцій Європейського та Північноаме-
риканського Союзів, Росії, та країн колишнього 
радянського простору. Ці відносини вийшли на 
новий рівень і вимагають іншої парадигми рішень 
в багатьох аспектах життя. В соціальній, еконо-
мічній середі ці тенденції давно назрілі, а деякі, 
взагалі стали нагальними, актуальними потребами 
для розвитку українського суспільства.

Сучасні виклики потреб суспільства і розви-
ток системи державного управління обумовлю-
ють об’єктивну необхідність запровадження пере-
вірених у світі публічних принципів управління 
суспільством, а саме розширення і запроваджен-
ня публічного управління у вирішенні основних 
соціально- економічних питань. Модернізація та 
розвиток інститутів, механізмів і моделей публіч-
ного управління є актуальною науковою та прак-
тичною проблемою для багатьох країн світу, для 
країн перехідного періоду, зокрема і для України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спро-
би дослідити проблематику публічного управління 
в сучасній Україні розпочалися порівняно недавно. 
Вагомий внесок у дослідження проблеми публічного 
управління зробили В. Бакуменко [1], О. Амосов [2], 
О. Оболенський [3], В. Дзюндзюк [4], М. Пасічник [5], 
Т. Серьогіна [6], М. Дзевелюк [7], В. Козак [8], та ба-
гато інших вітчизняних, а особливо зарубіжних вче-
них. Цікавим є факт, що при всьому наявному наборі 
вивчених і обґрунтованих структурних складових 
теорії «Публічного управління», а саме: філософські 
засади, понятійно- категоріальний апарат, концеп-
туальні ідеї, виявлення закономірностей та методи 
дослідження, — науковці все ще не дійшли догми 
щодо їх вживання, контекстності і узгодженості.

В публікаціях останніх років ми зустрічаємо чи-
мало визначень та тлумачень поняття «публічне 
управління». Ми пов’язуємо це з двома подіями: 
по-перше, врешті решт вітчизняні науковці погоди-
лись розмежовувати терміні «державне управління» 
та «публічне управління», по-друге, стає зрозумі-
лою суть процесів, що відбуваються в суспільстві 
сьогодні і це в свою чергу створює позитивні пере-
думови для розвитку науки публічного управління 
і адміністрування.

Комунікація різних груп людей, діалог соціуму 
і влади, і нарешті, влади і бізнесу розглядатися під 
призмою гуманістичних цілей і ринкових правил. 
За роки незалежності в Україні сформувалися певні 
основи публічного управління як спеціальної на-
укової теорії, яка супроводжується, здебільшого, 
цифровою інформатизацією сучасного українського 
суспільства.

Майже в кожній науковій статті зустрічаються 
посилання до World Public Sector Report (Програми 
розвитку ООН, «Responsive and Accountable Public 
Governance 2015») для визначення терміну «пу-
блічне адміністрування», як загальновживаного 
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і такого, що вміщує дві важливі тези. Перша теза, 
про незаперечність існування цілісного державний 
апарату, який фінансується за рахунок державно-
го бюджету і відповідає за управління і координа-
цію роботи виконавчої гілки влади та її взаємодію 
з іншими зацікавленими сторонами в державі, 
суспільстві та у зовнішньому середовищі. Друга 
теза, це обґрунтування самого процесу управління 
та реалізації різних урядових заходів, пов’язаних 
з виконанням законів, постанов, рішень уряду та 
управління, — надання публічних послуг [9, с. 4].

Сформульоване поняття у Програми розвитку 
ООН визначає публічне управління як галузь прак-
тики та теорії, яка є ключовою для публічного адмі-
ністрування та зосереджена на внутрішній діяльно-
сті державних установ, зокрема на вирішенні таких 
управлінських питань, як контроль, керівництво, 
планування, організаційне забезпечення, інформа-
ційні технології, управління персоналом, та оцінка 
ефективності. Так, відповідно до теорії публічного 
управління діяльність уряду і неприбуткових ор-
ганізацій в деяких важливих питаннях є подібною 
до діяльності установ приватного сектора [9, c.14].

Д. Кілінг (1972 рік), який замінив термін «пу-
блічне управління» (англ. public management), на 
термін «публічне адміністрування» (англ. public 
administration) випередив появу нової форми управ-
ління у публічній сфері, її поява була спричинена 
потребою модернізувати організаційні структури 
і процедури, для того, щоб усі інституції публічної 
сфери працювали більш ефективно [10, с. 28]. Пу-
блічне управління стосується ефективного функ-
ціонування всієї (тут можна уточнити загальної) 
системи політичних інституцій.

Сучасні управлінські технології, дійсно підви-
щують соціальний ефект, і дозволяють більш вдало 
застосовувати інструменти, у публічному і у при-
ватному секторах. Крім того, відповідне і якісне 
публічне управління спрямоване на використанні 
тільки ефективних технологій управління, які при-
значені для досягнення очікуваних результатів. 
Багато уваги приділяється безпосередньо функціям 
менеджерів публічного сектору, їх впливу на процес 
взаємодії із суспільством для досягнення результа-
тів, на які вони, можливо, мають незначний, зва-
жаючи на децентралізацію влади вплив [9, с. 4].

К. Поллітт, професор з публічного управління 
Лювенського католицького університету, ствер-
джує, що «…термін «публічне управління» може 
вживатися у щонайменше трьох основних значен-
нях: діяльність державних службовців і політиків; 
структури і процедури органів державної влади; 
системне вивчення чи то діяльності, чи то структур 
та процедур. За його баченням, публічне управління 
включає, зокрема, ту діяльність, яка забезпечує 
ефективне функціонування всієї системи органів 
державної влади та органів місцевого самовряду-
вання і передбачає широке залучення різних заці-

кавлених сторін до розробки та реалізації державної 
політики…» [11, c. 12–13].

З розвитком корпоративного управління з’явля-
ються інноваційні форми і моделі управління, які 
дозволяють суб’єктам і об’єктам управління бути 
задіяними на рівних в цьому процесі. Наприклад, 
у статті М. Пасічника, проаналізовано відоме понят-
тя нової моделі управління, а саме: «…New Public 
Management — це модель державного управління, 
в основі якої лежить запозичення методів корпора-
тивного управління, які застосовуються в бізнесі та 
некомерційних організаціях. Ця модель орієнтована 
на підвищення гнучкості прийняття рішень у дер-
жавному апараті, зменшення його ієрархічності, 
делегування повноважень на нижчий рівень при-
йняття рішень і посилення механізмів зворотного 
зв’язку між державою та громадянами…» [5, с. 2]. 
Здійснення публічного управління має зворотний 
зв’язок і діє на користь всім сторонам- учасникам 
прийняття управлінських рішень не тільки за для 
вирішення існуючих перекосів і проблем, а і розроб-
ка стратегічних рішень на випередження соціально- 
економічних загроз.

В роботах В. Козака вказано на те, що публічне 
управління має здійснюватись «…на основі волеви-
явлення громади (колективу людей) та реалізується 
суб’єктами, визначеними громадою, для задоволен-
ня потреб і досягнення цілей громади як об’єкту 
управління, для ефективного функціонування всієї 
системи політичних інституцій…» [8, с. 64]. Однак, 
європейські школи вочевидь заклали основу, коли 
функціонування саме всієї системи здатне вирішува-
ти проблеми суспільства, і причина в тому, що саме 
держава повною мірою володіє всією інформацією, 
ресурсами і методами щодо запобігання будь-якого 
соціально- негативого явища.

Трактування О.Ю Оболенським терміну публічне 
управління найбільш відповідає філософії даного 
дослідження і трактується як «…здійснення су-
купності раціональних впливів на функціонування 
та розвиток колективу людей на основі програми 
управління та інформації про поведінку та стан 
об’єкта управління, спрямованих на підтримку, 
поліпшення та розвиток об’єкту управління для 
досягнення наперед визначеної сукупності цілей…» 
[12, с. 5].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Мета даної статті розглянути підходи до визна-
чення терміну публічного управління через призму 
соціально- економічних перетворень на Україні. Для 
цього потрібно чітко уявити сфери, на які поширю-
ється публічне управління, а відтак і методи, які 
також викликають масу питань в сучасних рин-
кових відносинах. Учасники публічного процесу є 
суб’єктами і об’єктами водночас, цей факт часто про-
сто не береться до уваги, тож сфери впливу розмиті 
і функціонал управління неефективний. Ми маємо 
розглянути методи і функції публічного управління, 
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що вже описані і виділити ті, які на наш погляд, 
більше відповідають змінам і трансформаціям но-
вої політики управління (New Public Management) 
сьогодні.

«Публічне управління — здійснення сукупності 
раціональних (тобто запрограмованих і виокрем-
лених за певними ознаками із можливих з ураху-
ванням стану зовнішнього середовища) впливів на 
функціонування та розвиток колективу людей на 
основі програми управління та інформації про по-
ведінку та стан об’єкта управління, спрямованих на 
підтримку, поліпшення та розвиток об’єкту управ-
ління для досягнення наперед визначеної сукупності 
цілей…» — вдало сформував О. Оболенський базис 
цього багатостороннього визначення [13, с. 61]. Ре-
алізація державної і публічної політики саме і від-
різняється з однієї сторони певним строгим набором 
методів і інструментів для вирішення суперечностей 
явища чи процесу, а з іншої сторони — гнучкими ін-
струментами впливу на процес, тож вивчення і ана-
ліз середи, поведінки і тенденцій більш характерне 
для публічного управління.

Здійснення ефективного публічного управлін-
ня є метою державної політики і воно поширюєть-
ся: економічну, соціальну, політичну та духовну 
сфери життя країни. Під економічною сферою ми 
розуміємо єдність макро- і мікросфери, економічні 
механізми регулювання ринків.

Виклад основного матеріалу. Україна, як сучасна 
держава, прийняттям відповідного законодавства 
регулює економічні відносини як внутрішні так 
і зовнішні. Справедливість, рівноправність, захист 
прав власності, свобода підприємницької діяльності 
і відносно демократичне податкове законодавство 
забезпечує розвиток підприємницької діяльності. 
Однак, все ж таки залишаються невирішеними про-
блемні питання великого бізнесу, корупції, свободи 
конкуренції, лобіювання інтересів провладних ком-
паній, монополізм і захоплення ринків.

Соціальна сфера, яка знаходиться в прямому 
причино- наслідковому зв’язку з економічною сфе-
рою, є головним об’єктом державного і публічно-
го управління. Освіта, охорона здоров’я, працев-
лаштування, соціальні гарантії держави — коло 
питань також лежить в соціально- економічні 
сфері. Розуміння цього складного механізму при-
звело врешті решт до створення в деяких країнах 
соціально- орієнтованої ринкової економіки, яка 
характеризується приватними соціальними та 
економічними ініціативами у громадянському су-
спільстві, що реалізуються за допомогою функції 
держави. Інструменти держави не повинні впливати 
на ринковий процес перерозподілу коштів, розподіл 
доходів і майна, якщо їх користь не є очевидною. 
Трансформація соціально- орієнтованої держави 
у державу, яка краще створює умови для діяльності 
інших, створило «сервісну державу». Сучасні євро-
пейські держави у своїй більшості стали «сервісни-

ми», і вже не є монополістами у реалізації більшості 
публічних функцій. Так, у О. Алейнікової можна 
знайти аналогічне підтвердження цієї тези, а саме: 
«…Ціла низка політичних, соціально- економічних 
та інституційних факторів спричинила появу нової 
форми управління у публічному секторі. Нові реалії 
вимагали застосування нових підходів до управлін-
ня: заміни традиційних способів управління, що 
базувалися на застосуванні владних повноважень 
та чітких бюрократичних процедур, на такі, що зо-
рієнтовані на надання якісних публічних послуг. 
Трансформації урядів супроводжувалися заміною 
традиційних механізмів управління на ринкові: 
«контролювати» на «мотивувати та отримувати ре-
зультат…» [14, с. 250].

Політична сфера є підґрунтям для розвитку су-
спільства, вона включає державний устрій, форми 
правління і загальні механізми реалізації рішень 
у суспільстві. Функція політичної підсистеми поля-
гає в мобілізації публічної сфери з метою досягнення 
головних суспільних цілей. Відповідно до цього ін-
ститути політичної підсистеми, організовують пра-
вила і визначають форми взаємодії індивідів, груп, 
територіальних спільнот і держави для вирішення 
загальних завдань. Держава регулює політичні 
відносини в суспільстві та справляє визначальний 
вплив на політичний режим у суспільстві.

Культурна сфера як комплекс уявлень, образів, 
норм і правил поведінки, які «прописані» в суспіль-
ній свідомості і відтворюються в наступних поко-
ліннях. Культурна сфера вливає на духовне життя 
нації, формує структуру суспільства. Культурна сфе-
ра є підґрунтям для політичної сфери. Регулююча 
роль держави також поширюється на духовне життя 
суспільства, фінансування і підтримка культурної 
сфери є цілком прерогативою держави.

Елементи публічного управління так чи інакше 
виникали під час розвитку державного управління, 
їх ототожнювали, не відокремлювали в інституці-
ональній системі управління. Тож, ми вважаємо, 
що говорити про «запровадження» публічного 
управління не зовсім правильно, скоріше розвиток 
і удосконалення. Що ж відрізняє на концептуаль-
ному рівні публічне управління від державного? Як 
можна охарактеризувати дії держави в створенні 
сприятливого клімату для діалогу з суспільством, 
ринком, або міжнародними організаціями? Держава 
володіє засобами, що дозволяють вирішити певні су-
перечності, досягнути соціального ефекту, шляхом 
використання методів регулювання, мотивування, 
впливу та інших видів втручання.

Метод, у широкому відомому визначенні, є спо-
собом досягнення мети, т.б логічно і методично 
направлена діяльність суб’єкта на об’єкт. Метод 
публічного управління — це спосіб практичної реа-
лізації управлінських функцій шляхом діалогу, ор-
ганізації, удосконалення впливу на будь-яку форму 
поведінки, суспільну діяльність керованого об’єкта 
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з метою реалізації їх взаємоузгоджених інтересів. 
Нам відомі три групи методів: адміністративні, еко-
номічні, правові.

 – адміністративні методи публічного адміністру-
вання — це певна сукупність способів і прийомів, 
що засновані на використанні існуючих організа-
ційних відносин в соціумі та загальних принципів 
управління;

 – економічні методи публічного адміністрування: 
вплив на ринкове ціноутворення, фінансова та 
грошово- кредитна політика, податкове регулю-
вання, економічне стимулювання росту і розвитку 
ринку;

 – правовий метод який є юридичним впливом на 
соціально- правову сферу та її окремі елементи 
у процесі впорядкування суспільних відносин, 
основним учасником якого є державна влада.
За загальними ознаками методи публічного 

управління (і адміністрування) є засобом цілеспря-
мованого державного впливу на процес удоскона-
лення відносин держави, ринку і суспільства. Ме-
тоди, у свою чергу, вказують на характер взаємодії 
суб’єкту і об’єкту впливу. Будь-який метод також 
знаходить своє відображення у форматі публічного 
управління.

Вивчаючи методи публічного управління різних 
країн виникає цілісне уявлення щодо рівня і гли-
бини впливу держави на процес розвитку суб’єк-
тно-об’єктних відносин. Якщо форми цих відносин 
наприклад публічні, то і методи розкриття інформа-
ції також публічні. Тобто, якщо держава вирішила 
надати таку послугу як отримання паспортів через 
державні сервісні центри, наприклад «Паспортний 
сервіс» (власник державне підприємство «Доку-
мент»), то надання такого права проходить через на-
дання ліцензії, чи прийняття відповідного правового 
акта публічного адміністрування. Таким чином, стає 
очевидним нерозривний зв’язок методу діяльності 
публічної адміністрації з її формами. У правовому 
регулюванні виділяють наступні характерні особли-
вості методів публічного управління. Наприклад: 
публічний інтерес знаходить своє вираження у ме-
тодах, тобто це зворотна реакція держави на запит; 
методи реалізуються в самому процесі публічного 
управління (чи адміністрування) і впливають на 
поведінку суб’єктів; методи складають зміст регу-
ляторного впливу, і є причиною певного результату; 
вони використовуються суб’єктами публічної ад-
міністрації як засіб реалізації закріпленої за ними 
компетенції. Це означає, що юридична сила методів 
завжди знаходиться в межах повноважень того ор-
гану, який їх використовує;

Методи мають свою форму (правову і непра-
вову), зовнішнє вираження, т.б опис процедури 
виконання, або першочерговість здійснення, або 
алгоритм застосування. Для методів публічного 
адміністрування засобом зовнішнього вираження 
є форми публічного адміністрування. При чому, 

наявність відносно складних, формально- правових 
обмежень у результаті контролю з боку контрольно- 
наглядових органів, — сприяє обмеженню самостій-
ності менеджерів при виборі найкращих методів.

В теорії публічного управління передбачено, що 
вибір дієвих методів публічного управління знахо-
диться у прямій залежності як від статусу суб’єктів 
публічної адміністрації, так і від особливостей об’єк-
та впливу (індивідуальний чи колективний, форма 
власності, адміністративно- правовий статус тощо).

Окрім методів, науку публічного адміністрування 
зазвичай досліджують збоку різних підходів. Під-
ходи щодо дослідження науки публічного управлін-
ня відрізняються, зазвичай, вмістом інституційної 
складової. Так, ринково- ліберальний підхід, вико-
ристовується науковцями під час вивчення поведін-
ки людини, її статусу. В концептуальних моделях 
«нового менеджменту», передбачається, що саме 
індивід є головним споживачем послуги (або клі-
єнтом). Новий державний менеджмент протистоїть 
концепції адміністративної держави і використовує 
для опису сутності державного управління поняття 
«керівництво», а не «адміністрування» або «управ-
ління». Керівництво тут розуміється як система
кооперації громадських, державних та міжнарод-
них інститутів, приватних, державних і змішаних 
структур для забезпечення задоволення суспільних 
інтересів і вирішення суспільних проблем.

Раніше, ми вже говорили, що в стратегії управ-
ління різноманітними процесами як то в державі, 
так і в бізнесі не можна ігнорувати спільні програ-
ми, або проекти, тоді ринок і держава об’єднуються 
в найбільш ефективну команду. Тому, відома тріада 
відносин, яка описує відносини держави, суспільства 
і бізнесу як «ефективні, тому що протилежні», з на-
шої точки зору сьогодні на часі, теж саме можна ска-
зати і про термін «здорова конкуренція» [15, c. 499].

Ліберально- комунітаріаністський підхід ви-
користовується в концепції «політичних мереж» 
і впливає на розвиток договірних взаємовідносин 
між політичними інститутами держави і суспіль-
ства, які визнають рівність громадян як і інших 
суб’єктів мережі. Рецептивне адміністрування, що 
включає громадянське суспільство, демократія, со-
ціальний менеджмент, уникаючи суворих ринкових 
принципів, тобто діяти за ситуацією. Тут громадя-
нин не є клієнт, так звучить лейтмотив такого управ-
ління і він повністю протилежний попередньому, 
ринково- ліберальному.

Однак, три підходи конкурентні між собою, і зви-
чайно, не тільки з філософської точки зору, а і на 
практиці в тій чи іншій сфері або країні. Так, голов-
не, що складає вміст, теоретичні засади публічно-
го адміністрування як наукової дисципліни, — це 
вивчення і уточнення головних функцій держави 
які впливають на формування і розвиток суспіль-
ства. Функції органів публічної влади направлені 
на громадянське суспільство в цілому. Важливим 
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науковим обґрунтуванням ролі публічної політи-
ки в новітніх реаліях, визначено, що держава не є 
системо- утворюючим елементом управління.

Багато хто не розуміє, що у публічному управ-
лінні задіяні і органи влади і громадяни і колективи 
громадян. Люди, громадяни є важливим елемен-
том публічного управління, а і об’єктом водночас. 
Зв’язок громадян, їхніх об’єднань, колективів пра-
цівників, представників бізнесу є замкнутим щодо 
цілей публічного управління. Вони є ініціаторами 
проектів щодо вирішення соціально значущих про-
блем, з їх подачі мають розробляться важливі за-
конопроекти; участь у формуванні цілей та рішень 
щодо розвитку добробуту суспільства також повинна 
бути надходити від них.

Створення центрів по наданню адміністратив-
них послуг в районах міст і запропонування адмі-
ністративних послуг населенню є ні чим іншим як 
відповідь на потребу громадян в адміністративних 
функціях. Можна провести аналогію їх вдалої ре-
алізації із попитом і пропозицією на ринку, коли 
замовники і споживачі послуг вдаються до послуг 
ринкових суб’єктів, отримуючи цю послугу швидше 
і у більш якісному вигляді і обслуговуванні. Органи 
публічного управління, які вчасно реагують на по-
треби у тих самих публічних послугах, є учасника-
ми в процесі формування стратегічних і тактичних 
цілей, планів з їх реалізації.

Органи публічного управління користуючись 
своїм досвідом здійснюють контроль якості надан-
ня таких послуг. Однак, без звернення громадян, 
їх клопотань, без конкуренції з боку ринку при-
ватних платних послуг, питання результативності 
і ефективності мало б негативний стан. Суспільство 
є учасником публічного управління через політичні 
партії і недержавні організації, воно є індикатором 
змін у діалозі з державою.

Тож, населення є головним елементом в системі 
публічного управління країни і є важливою скла-
довою серед всіх суб’єктів публічного управління, 
їх зв’язки не просто зворотні, а ще й залежні один 
від одного.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Не викли-
кає сумніву факт, що не тільки в Україні, у всьому 
в світі змінюється форми взаємовідносин. В Україні, 
зміна влади і обраній народом європейський курс 
потребує подальших змін у сприйнятті ролі держави 
як «сервісної держави», з обґрунтуванням засад її 
публічного управління, і втіленням їх у публічне 
середовище.

Визначено, що «Публічного управління», це 
комбінований підхід до вирішення соціально- 
економічних питань, де люди, громадяни є невід’єм-
ним елементом публічного управління, а і його го-
ловним об’єктом. Зв’язок громадян, їхніх об’єднань, 
колективів працівників, представників бізнесу є 
замкнутим щодо цілей публічного управління.

Пошук спільних рис, явищ і тенденцій для фор-
мулювання категоріального апарату публічного 
управління, буде здійснюватись і надалі, що є ціл-
ком природним явищем для науковців. Це пояс-
нюється тим, що суспільство завжди знаходилось 
під постійним впливом соціальних змін, а відтак, 
форми, методи комунікацій і управління будуть 
набувати нових рис.

З’ясовано, що функції публічного управління 
схожі до функцій державного управління, однак 
ми б добавили в цей перелік і функцію спостере-
ження, бо тенденції щодо майбутніх перетворень 
як раз таки складаються з аналізу спостережень 
(за конфліктами, окремими подіями, тощо). Функ-
цію спостереження краще за державу несе суспіль-
ство у своєму бажанні до прагнення справедливо-
сті, однак ми розкриємо це питання у наступних 
публікаціях.

Сучасні тенденції розвитку суспільства показують 
неминучий перерозподіл обов’язків щодо багатьох 
соціально- економічних питань. Таким чином, ство-
рюються інші форми відносин, новий рівень діалогу 
в тріаді держава- ринок-суспільство. Відтак, методи 
і способи потребують десь удосконалення, десь осу-
часнення. Методи публічного управління є віддзер-
каленням потреб об’єкту публічного управління, їх 
класифікація не є чітким алгоритмом для вирішення 
або здійснення публічної політики. Гнучкість і ком-
бінування є сучасними викликами для успішного 
розвитку програм і проектів публічного управління 
на Україні. Бюрократія і корупція зведуть на нівець 
всі громадські ініціативи, а невдалі застарілі методи 
негативно вплинуть на кінцевий результат.

Визначено, що підходи до вивчення публічного 
управління конкурентні між собою, і звичайно, не 
тільки з філософської точки зору, а і на практиці. 
Важливе розуміння, що обґрунтування ролі пу-
блічної політики в сучасних українських реаліях, 
коли держава не вважається системо- утворюючим 
елементом управління стає головним лейтмотивом 
у здійсненні публічної політики. Тож є стратегічні 
управлінські дії, які є прерогативою держави, і так-
тичні напрями реалізації цієї політики у вигляді 
адміністрування конкретних напрямків, за допо-
могою ресурсів суспільства і бізнесу.

Виділено, що публічне управління — це не зов-
сім «управління людьми» як зустрічається в бага-
тьох працях. Органи публічної влади впливають на 
суспільне життя людей через утворення колективів, 
недержавних організацій, волонтерських груп, про-
фесійних союзів. Це більше ніж управління людь-
ми, це управління суспільним розвитком, змінами, 
трансформаційними процесами.

Сервісна держава є новим форматом інших від-
ношень секторів державного управління, зі здійс-
нення публічного управління на вимогу проблем 
людей, та на випередження появи майбутніх про-
блем. Безперечно те, що існує певний зв’язок між 
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неефективністю державних послуг і виникненням 
концепції сервісної держави, подальшим розвит-
ком публічного управління. Сама держава розгля-
дається через систему державних і недержавних 

представників, які здійснюють свої функції не на 
мінімальному рівні якості, а найкращим і найефек-
тивнішим способом. Це може бути предметом наших 
подальших наукових розробок.
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

PUBLIC ADMINISTRATION OF INFORMATION  
AND COMMUNICATION SECURITY MANAGEMENT

Анотація. В умовах активного розвитку цифрових технологій та проведення трансформаційних процесів систе-
ми публічного управління актуальним є питання ефективного використання інформації з метою розвитку соціально- 
економічних та суспільних процесів. Роль держави у забезпеченні захисту інформаційних даних та створення ефектив-
них комунікацій є доволі великою. Інформацію у системі публічного управління можна розглядати як вхідний ресурс у 
системі надання адміністративних послуг, джерело отримання новин та систему отримання нових знань та навичок. 
У статі проаналізовані тенденції розвитку цифрових технологій, окремо визначено зростання кількості користувачів 
Інтернет- ресурсів, соціальних мереж, проаналізовано характеристики різних категорій користувачів. В Україні кількість 
Інтернет- користувачів є високою, а доступ до інформації доволі широким. Отже, актуальним є питання забезпечення на-
селення об’єктивною офіційною інформацією та боротьби з фейками. У рамках даного питання у статті запропоновано 
налагодження системи публічних комунікацій через підвищення рівня інформаційної грамотності населення. В умовах 
розвитку системи публічного адміністрування важливим питанням є цифровізація процесів надання адміністративних 
послуг. Для забезпечення цифровізації у системі публічного адміністрування необхідно створення баз даних та робота 
з великою кількістю даних. Це викликає два блоки ризиків, які були пропрацьовано у дослідженні: ризики нестачі по-
тужності технічних систем для обробки та зберігання даних, а також ризиків витоку персональної чи конфіденційної 
інформації через недостатній рівень систем захисту. Отже, у статті також було розглянуто питання кібербезпеки на дер-
жавному рівні. У результаті дослідження було запропоновано організаційні механізми контролю безпеки інформаційних 
потоків та комунікаційних зав’язків з метою забезпечення безпеки держави та суспільства.

Ключові слова: публічне управління, інформаційна безпека, комунікації.

Аннотация. В условиях активного развития цифровых технологий и проведения трансформационных процессов 
системы публичного управления актуальным является вопрос эффективного использования информации с целью раз-
вития социально- экономических и общественных процессов. Роль государства в обеспечении защиты информационных 
данных и создание эффективных коммуникаций довольно высока. Информацию в системе публичного управления можно 
рассматривать как входной ресурс в системе предоставления административных услуг, источник получения новостей 
и систему получения новых знаний и навыков. В статье проанализированы тенденции развития цифровых технологий, 
отдельно выделен рост количества пользователей Интернет- ресурсов, социальных сетей, проанализированы характерные 
различия категорий пользователей. В Украине количество Интернет- пользователей высокое, а доступ к информации 
довольно широк. Итак, актуальным является вопрос обеспечения населения объективной официальной информацией 
и борьба с фейками. В рамках данного вопроса в статье предложено повысить эффективность системы публичных 
коммуникаций путем повышения уровня информационной грамотности населения. В условиях развития системы пу-
бличного администрирования важным вопросом является цифровизация процессов предоставления административных 
услуг. Для обеспечения цифровизации в системе публичного администрирования необходимо создание баз данных 
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и работа с большим количеством данных. Это вызывает два блока рисков, которые были проработаны в исследовании: 
риски нехватки мощности технических систем для обработки и хранения данных, а также риски утечки персональной 
или конфиденциальной информации из-за недостаточного уровня систем защиты. Итак, в статье также были рассмо-
трены вопросы кибербезопасности на государственном уровне. В результате исследования было предложено внедрить 
организационные механизмы контроля безопасности информационных потоков и коммуникаций с целью обеспечения 
безопасности государства и общества.

Ключевые слова: публичное управление, информационная безопасность, коммуникации.

Summary. In the conditions of active development of digital technologies and carrying out of system of public management 
transformational processes the question of effective use of the information for the social and economic and social processes 
development purpose is actual. The role of the state in ensuring the protection of information data and the creation of effective 
communications is quite large. Information in the system of public administration can be considered as an input resource in the 
system of administrative services, a source of news and a system of acquiring new knowledge and skills. The article analyzes the 
development trends of digital technologies, separately identifies the growth in the number of users of Internet resources, social 
networks, analyzes the characteristics of different categories of users. In Ukraine, the number of Internet users is high, and ac-
cess to information is quite wide. Thus, the issue of providing the population with objective official information and combating 
fakes is relevant. In the framework of this issue, the article proposes to establish a system of public communications by increas-
ing the level of information literacy of the population. In the context of the development of the system of public administration, 
an important issue is the digitalization of the processes of providing administrative services. To ensure digitalization in the sys-
tem of public administration, it is necessary to create databases and work with a large amount of data. This poses two blocks 
of risks that have been developed in the study: risks of lack of capacity of technical systems for data processing and storage, as 
well as risks of leakage of personal or confidential information due to insufficient level of security systems. Thus, the article also 
addressed the issue of cybersecurity at the state level. As a result of the study, organizational mechanisms for controlling the 
security of information flows and communication links were proposed in order to ensure the security of the state and society.

Key words: public administration, information security, communication.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство розвива-
ється в умовах великих потоків інформації, які не 

просто здійснюють інформаційну функцію, але і фор-
мують відношення громадськості до певних процесів 
суспільного, соціально- економічного, політичного 
життя держави. Отже, інформація є важливим джере-
лом забезпечення стабільності розвитку суспільства, 
в тому числі є фактором національної безпеки. Роз-
виток цифрових технологій значно збільшує потоки 
інформації, формуючи систему Big Date — великих 
інформаційних потоків, які містять акумулювану із 
певною метою інформацію. Цифрові дані та гаджети 
для їх використання активно розвиваються. У 2019 
році вперше кількість осіб, що використовує у якості 
джерел інформації цифрові ресурси перевищило 50%, 
залишивши на другому місці телебачення, що до цього 
часу лідирувало [1]. За статистикою Організації Об’єд-
наних Націй у 2020 році було зареєстровано понад 
4,5 мільярдів людей на патенті, що є користувачами 
мережі Інтернет [2], і ця кількість продовжує зроста-
ти. Нарощування обсягів інформаційних потоків має 
позитивні моменти, зокрема, підвищення доступності, 
прозорості, оперативності їх отримання, проти ста-
вить під загрозу питання збереження конфіденційної 
інформації, правдивості та відповідності дійсним 
фактам. Отже, питання захисту інформації в умовах 
нарощування потоків цифрових даних та спрощення 
доступу до них лежить у поля обов’язків публічного 
управління та має високу актуальність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
таннями забезпечення інформаційної безпеки 

та системи ефективних комунікацій на рівні пу-
блічного управління у зв’язку із актуальністю та 
високим практичним значенням розглядалися 
у роботах багатьох вітчизняних науковців. Відзна-
чимо ті роботи, які були виділені для визначення 
окремих аспектів проведеного та представленого 
у статті дослідження, а саме роботи таких авторів: 
Кукіна І. В., Панченка О. А., Євдоченко Л. О., Ва-
ренья Н. М. Проте, активний розвиток цифрових 
технологій та впровадження трансформаційних 
процесів ставить перед дослідниками нові завдання 
розвитку публічних інформаційно- комунікаційних 
технологій.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Розвиток цифрових технологій та нарощу-
вання обсягів інформаційних потоків ставить перед 
органами державної влади завдання створення сис-
тем управління інформаційно- комунікаційними 
потоками для забезпечення безпеки та сталого роз-
витку держави. Відповідно до актуальності теми 
дослідження у статті поставлено за мету розробити 
шляхи підвищення рівня безпеки інформаційно- 
комунікаційних технологій у публічному секторі.

Для досягнення поставленої мети було окреслено 
ряд завдань:

 – проаналізувати місце цифрових технологій у 
житті сучасної людини та у системі публічного 
управління;

 – визначити наявні ресурси цифрової підтримки 
публічного управління та тенденції подальшого 
розвитку,
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 – проаналізувати алгоритми роботи з інформацій-
ними системами на рівні публічного управління: 
надання адміністративних послуг, оцінки статис-
тичних даних, комунікації, державної інформа-
ційної політики,

 – запропонувати організаційні механізми контро-
лю безпеки інформаційних потоків та комуніка-
ційних зав’язків з метою забезпечення безпеки 
держави та суспільства.
Виклад основного матеріалу. В умовах відкри-

того доступу до інформації важливим аспектом її 
сприйняття є підтвердження даних реальними фак-
тами, забезпечення неупередженості, чесності та 
прозорості джерел, що цю інформацію надають. Ве-
ликі обсяги інформаційних потоків значно усклад-
нюють системи контролю виведення в публічний 
простір інформації, що часто не відповідає дійсності, 
лобіює інтереси певних політичних та економіч-
них груп, загрожує національній безпеці держави. 
В умовах переведення основних потоків інформації 
у цифрові ресурси, процеси здійснення контролю 
безпеки інформації та запобігання витокам конфі-
денційних даних особливо ускладнюються.

За даними статистики у світі кількість Інтернет- 
користувачів складає 4,54 мільярда осіб, у порівнян-
ні із 2019 роком ця цифра виросла на 7%. Тенденції 
свідчать про продовження зростання кількості юзе-
рів. Одним із найбільш популярних серед користува-
чів Інтернет- контентом є контент соціальних мереж. 
Так, на сьогодні різними соціальними мережами 
користуються 3,8 мільярди осіб на планеті, а зростан-
ня цього показника за рік становило 9% (в Україні 
користувачами соціальних мереж є майже полови-
на населення). Отже, тенденції зростання кількості 
підписників соціальних мереж є вищими, ніж по-

казники охоплення населення планети всесвітньою 
мережею, що визначає високу інформаційну роль 
соціально- мережевого контенту у формуванні став-
лення населення до певних питань суспільного харак-
теру, формування суспільної думки, інформатизації 
та інших процесів комунікативного спрямування [2].

Період часу, який середньостатистична людина 
проводить у мережі становить приблизно 6 з поло-
виною годин на день, тобто понад ста днів на рік. 
Це майже третина нашого часу. Інтернет- ресурси 
використовуються як для роботи, проведення дозвіл-
ля, так і для перегляду новин, пошуку експертних 
думок для допомоги у визначенні людиною власної 
позиції з того чи іншого питання, отримання реле-
вантної інформації за різними запитами: освіта, 
медицина, саморозвиток, отримання публічних чи 
муніципальних послуг тощо [7].

Хоча, варто зазначити, що різні категорії населен-
ня мають різні можливості доступу до інформації. За 
статистикою менша кількість жінок, ніж чоловіків 
користуються Інтернет- ресурсами, є зворотно про-
порційна залежність між віком людей та відсотком 
користувачів у даній віковій категорії, жителі міст 
мають ширші можливості доступу, ніж сільські жи-
телі. Понад 40% населення планети взагалі не мають 
доступу до мережі Інтернет, більша частина із яких 
є мешканцями Південної Азії та Африки (31% та 
27% відповідно), що свідчить про залежність рівня 
доступу до мережі та рівня життя і доходів населен-
ня. Географічно кількість осіб, що не мають доступу 
до мережі за регіонами представлена на рис. 1.

Україна посідає 29 місце у світі за долею підклю-
чених до мережі Інтернет у структурі населення. Це 
доволі високий показник [9]. При цьому, понад 90% 
мають можливість використовувати смартфони для 

Рис. 1. Кількість осіб, що не мають доступу до мережі Інтернет, млн. осіб [8]
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доступу до мережі [1]. Ця цифра вказує на велике 
розповсюдження мобільних пристроїв, що дають 
додаткові можливості для отримання інформації, 
зокрема мобільні додатки, месенджери та чат-боти, 
що є додатковими механізмами розповсюдження 
інформації та можуть бути використані з метою за-
безпечення публічного управління комунікаціями.

В Україні з метою управління потоками цифрової 
інформації на рівні публічної влади було створено 
Міністерство цифрової трансформації України, яке 
діє на основі Положення про Міністерство, що ви-
значає його основні функції [10]:

 – реалізація державної політики цифровізації всіх 
сфер життя населення, розвитку економіки, пу-
блічного адміністрування;

 – розвиток цифрової грамотності населення;
 – розвиток національних інформаційних систем та 

інформаційної інфраструктури;
 – сприяння розвитку ІТ-сектору та цифровізації 

інших галузей економіки.
Представимо основні проєкти Міністерства, що 

реалізовані у вигляді наступної схеми — рис. 2.
Аналізуючи проєкти, розроблені та впроваджені 

Міністерством, варто зазначити, що особлива ува-
га уряду приділяється максимальній цифровізації 
процесів надання адміністративних та соціальних 
послуг. При цьому, до додатків та програмних про-
дуктів, що створені з метою забезпечення е-адмі-
ністрування, приєднуються бази даних із персо-
нальною інформацією користувачів. Така система 
акумулювання інформаційних даних має два вели-
ких блоки ризиків:

 – ризик неправомірного заволодіння та використан-
ня персональними даними користувачів,

 – ризик збоїв у роботі програмного забезпечення через 
високе навантаження та велику кількість даних.
Мінімізація даних ризиків можлива лише за умо-

ви впровадження ефективних систем інформаційної 
безпеки. Для формування практичних підходів до 
забезпечення кібербезпеки пропонується наступний 
алгоритм реалізації функцій публічного управління 
у галузі інформатизації — рис. 3.

Отже, у рамках алгоритму забезпечення кібер-
безпеки та безпеки інформаційних потоків виділено 
наступні блоки:

 – вільний доступ до офіційної інформації та її по-
ширення;

 – захист персональних та конфіденційних даних, 
інформації, що містить державну таємницю;

 – робота із кібератаками;
 – боротьба із недостовірною інформацією.

Розробка алгоритму управління інформаційної 
безпекою на публічному рівні дозволила визначити 
дві складові: технічну та комунікаційну. Хотілося б 
більш детально зупинитися саме на комунікаційній 
складовій інформаційної безпеки.

В умовах політичної нестабільності, соціально- 
економічної кризи, військової агресії на Сході Укра-
їни та пандемії коронавірусу і інших зовнішніх та 
внутрішніх факторів ризику розвитку суспільства, 
важливими аспектом є забезпечення ефективних 
комунікацій органів публічної влади і населення 
країни. Аналізуючи систему комунікацій між пу-
блічним сектором, приватним сектором, органами 
місцевої влади та населенням у дослідженні було 
виділено наступні блоки:

 – боротьба з фейковою та недостовірною інформа-
цією;

Рис. 2. Проєкти Міністерства цифрової трансформації України
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 – попередження інформаційних «вбросів»;
 – боротьба з пропагандою;
 – створення системи іміджу засобів масової інфор-

мації із відповідним формуванням ставлення су-
спільства до ЗМІ.
Питання безпеки комунікацій публічної влади 

має таку ж високу актуальність як і питання захи-
сту інформаційних даних. Кількість фейкової ін-
формації у мережі постійно зростає. Інформацію із 
непідтвердженими даними або даними, що містять 
суб’єктивні оцінки та висновки використовують 
навіть провідні вітчизняні ЗМІ. У такі ситуації 
важливим є забезпечення населення оператив-
ною достовірною інформацією, що засновується 
на фактах та експертному аналізі, а не чутках, 
неперевіреній інформації, неправдивих даних чи 
домислах. Частково така інформація є спеціальним 
інформаційним «вбросом», що може бути пов’яза-
ний із необхідністю формування через певні гру-
пи лобістів громадської думки з приводу питань 
суспільного розвитку, підготовки цієї думки до 
певних подій з метою забезпечення погодження 
тих чи інших дій суспільством. Особливу небезпеку 
складають такі інформаційні провокації в умовах 
гібридної війни. Механізмами для попередження 
негативних явищ у системах комунікації публіч-
ного сектору із громадськістю є забезпечення від-
повідальності засобів масової інформації за якість 
надання даних своєю репутацією. Високий рівень 
інформаційної культури створює передумови для 
формування негативного ставлення суспільства 

Рис. 3. Система забезпечення інформаційної безпеки на рівні публічного управління
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до тих джерел інформації, які мають погану репу-
тацію або у інформаційних матеріалах яких були 
виявлені неправдиві, фейкові чи суб’єктивні дані. 
Формування іміджу інформаційних джерел за ра-
хунок підвищення якісного рівня інформаційного 
середовища можна досягти лише у інформаційно 
свідомому суспільстві, коли люди розуміють, як 
відрізнити фейкову новину від справжньої, де шу-
кати достовірні джерела інформації, як повідомити 
користувачів інформації, що вона не є достовірною 
та вивести її із інформаційного поля. Підвищення 
інформаційної грамотності населення можливо 
шляхом максимального охоплення людей ресур-
сами підвищення цифрової грамотності, що спри-
ятиме як забезпеченню більш високого ступеня 
захисту інформаційних даних, так і створенню 
об’єктивного комунікаційного простору у системі 
«публічна влада- населення».

Висновки та пропозиції. Отже, у статі розгля-
нуті питання розвитку інформаційної безпеки та 
системи комунікацій на рівні публічного управлін-
ня. Визначено актуальність процесів цифровізації 
та проаналізовано національний досвід створення 
цифрових технологій. Серед проблемних аспектів 
цифровізації визначено ризики при використанні 
великої кількості даних, безпеки конфіденційної 
інформації та необхідність створення більш прозо-
рого комунікаційного простору із заміною великої 
кількості фейкової інформації на достовірні офіційні 
дані шляхом підвищення якості інформаційного 
простору та цифрової грамотності населення.
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ХАРАКТЕРНІ РИСИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ:  

РЕАЛІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ:  

РЕАЛИИ И ТЕНДЕНЦИИ

CHARACTERISTIC FEATURES OF  
THE INSTITUTIONALIZATION OF THE CIVIL SERVICE  

OF UKRAINE: REALITIES AND TRENDS

Анотація. Окреслено комплексну структуру інституту державної служби як сукупності окремих інститутів, що органі-
заційно та концептуально визначають його якісні та кількісні характеристики. Продемонстровано, що характер процесів 
які відбуваються в інституті державної служби України зумовлений зовнішніми, вольовими, управлінськими рішеннями, 
метою яких є реалізація актуальних, соціально значимих цілей, що не мають на меті безпосередніх впливів на інститут 
державної служби. Звертається увага не лише на прямі а й на опосередковані впливи державного управління на інститут 
державної служби. Зокрема, акцентується на визначальній ролі політичних процесів, які формують концептуальні на-
прями розвитку держави та визначають пріоритети управлінської діяльності. Показано вплив дій щодо асоціації Україна 
— ЄС на процеси інституціоналізації державної служби як яскравий приклад синергетичного ефекту комплексних управ-
лінських рішень у протидії неформальному деструктивному інституту корупції. Це спонукає до пошуку та застосування 
нового науково- теоретичного інструментарію та методологічного апарату дослідження процесів інституціоналізації у по-
стсучасній синергетичній парадигмі. Останнє уможливить аналіз стану й прогнозування перспектив розвитку державної 
служби; забезпечить науково обґрунтований вибір з числа можливих альтернатив модернізації досліджуваного інституту 
та дозволить спрямувати практичну розробку цільових комплексних програм і стратегій управління змінами в його 
структурі. Таким чином, врахування впливів складних біфуркаційних процесів у державному управлінні на сучасному 
етапі дозволить виявляти тенденції інституціоналізації державної служби у нових якісних та кількісних характеристиках.

Ключові слова: інституціоналізація, інституціональний комплекс, трансформація державної служби, сучасні тренди 
інституціоналізації державної служби, діджиталізація, управління за цілями.

Аннотация. Определена комплексная структура института государственной службы, как совокупность отдельных 
институтов, которые организационно и концептуально определяют его качественные и количественные характеристики. 
Показано, что характер процессов происходящих в институте государственной службы Украины обусловлен внешними 
волевыми управленческими решениями, целью которых является реализация актуальных социально значимых целей, 
ккоторые не оказывают прямого воздействия на институт государственной службы. Указано на косвенное влияние госу-
дарственного управления на институт государственной службы. В частности, акцентируется определяющую роль поли-
тических процессов, которые формируют концептуальные направления развития государства и определяют приоритеты 
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управленческой деятельности. Показано влияние действий об ассоциации Украина — ЕС на процессы институционализа-
ции государственной службы. Ярким примером синергетического эффекта комплексных управленческих решений есть 
действия, направленные на ликквидацию неформального деструктивного института коррупции. Это побуждает к поиску 
и применению нового научно- теоретического инстументария и методологического аппарата исследования процессов 
институционализации в постсовременной синергетической парадигме. В свою очередь, это способствует качетвенному 
анализу и прогнозированию перспектив развития государственной службы; обеспечит научно обоснованный выбор из 
числа возможных альтернатив модернизации исследуемого института и позволит направить практическую разработку 
целевых комплексных программ и стратегий управления изменениями его структуры. Таким образом, учет влияния 
сложных бифуркационных процессов в государственном управлении на современном этапе позволит выявлять тенденции 
институционализации государственной службы в новых качественных и количественных характеристиках.

Ключевые слова: институционализация, институциональный комплекс, трансформация государственной службы, 
современные тренды институционализации государственной службы, диджитализация, управление по целям.

Summary. The complex structure of the institution of public service is defined as a set of individual institutions, which organi-
zationally and conceptually determine its qualitative and quantitative characteristics. It is shown that the nature of the process-
es taking place in the institute of civil service of Ukraine is determined by external volitional management decisions, the purpose 
of which is the implementation of urgent socially significant goals, which do not have a direct impact on the institute of civil 
service. The indirect influence of public administration on the institution of public service is indicated. In particular, the author 
emphasizes the decisive role of political processes that form the conceptual directions of the state’s development and determine 
the priorities of management activities. The influence of actions on the Ukraine- EU association on the processes of institutional-
ization of the civil service is shown. A striking example of the synergistic effect of complex management decisions is actions aimed 
at eliminating the informal destructive institution of corruption. This prompts the search for and application of a new scientific 
and theoretical toolkit and methodological apparatus for studying the processes of institutionalization in the postmodern syner-
getic paradigm. In turn, this contributes to the qualitative analysis and forecasting of the prospects for the development of the 
civil service; will provide a scientifically grounded choice from among possible alternatives to modernize the research institute and 
will guide the practical development of targeted comprehensive programs and strategies for managing changes in its structure. 
Thus, taking into account the influence of complex bifurcation processes in public administration at the present stage will make it 
possible to identify trends in the institutionalization of public service in new qualitative and quantitative characteristics.

Key words: institutionalization, institutional complex, modern trends of government service, institutialization, modern ten-
dencies, transformation, digitalization, management by goals.

Постановка проблеми. Суперечливий характер 
процесів що відбуваються в інституті державної 

служби України зумовлює необхідність, актуаль-
ність і важливість розробки науково- теоретичних 
засад, оновлення методологічних підходів дослі-
дження інституціоналізації державної служби. Змі-
ни, що стали визначальними протягом останніх 
років: професіоналізація державної служби, авто-
матизація та комп’ютеризація адміністративних 
функцій, кількісне скорочення державних служ-
бовців, перегляд структури, функцій, делегування 
повноважень, — потребують аналізу відповідності 
виконання функцій, покладених на інститут дер-
жавної служби, визначення доцільності розробки 
нових програм і стратегій управління здійснюваними 
змінами із залученням соціального потенціалу, що 
визначається самою сутністю державної служби та 
її оточенням. За таких умов, дослідження реального 
стану інституціоналізації державної служби України 
та виявлення тенденцій її розвитку є актуальним 
завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичне підґрунтя статті складають праці, присвячені 
розробці проблем державної служби, як інституці-
онального утворення. У працях Б. Б. Авер’янова 
[1], Б. Д. Бакуменка [2], Ю. П. Битяка [3], Г. І. Ле-

лікова [9], Липовської Н. А. [10], П. І. Надоліш-
ного, О. Ю. Оболенського [12], В. Н. Олуйка [13], 
Р. Н. Серьогіна [14] та інших науковців подано ре-
зультати досліджень організації та самоорганізації 
інституту державної служби, факторів його дестабі-
лізації (корупція, кар’єризм, бюрократизм тощо), 
виявлено зв’язки державної служби й суспільства, 
інституціональні засади державної служби, ді-
яльнісний підхід до вивчення інституту держав-
ної служби тощо. Вагомий внесок у дослідження 
проблеми формування й розвитку інституту дер-
жавної служби в умовах адміністративної реформи 
в Україні зробили Є. Грайнер [5] О. Западинчук [6], 
Ю. Кізілов [7] та ін. Ними напрацьовані теоретичні 
положення щодо модернізації державного управлін-
ня та державної служби, в умовах здійснення адмі-
ністративної реформи, розробки сучасної парадигми 
інституціонального розвитку державної служби.

Однак, незважаючи на наукові здобутки у сфері 
означеної проблематики, системний аналіз наукової 
літератури з проблем державної служби засвідчив, 
що проблема формування й розвитку інституту дер-
жавної служби в сучасних умовах Україні залиша-
ється перманентно актуальною, як для подальшого 
реформування державної служби України, так і для 
підвищення її ефективності та результативності.
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Формулювання цілей статті. Метою роботи є ви-
значення характерних рис формування інституту 
державної служби України та визначення тенденцій 
його розвитку.

Виклад основного матеріалу. Інституціональний 
погляд на державну службу істотно узагальнює її 
концептуальне розуміння, розсуває горизонти «ді-
яльнісного» бачення державної служби. Запозичене 
з юридичної науки традиційне розуміння інституту 
як «сукупність норм права, що регулюють визначе-
ну групу суспільних відносин одного порядку і, як 
правило, є складовою частиною відповідної галузі 
права» [15, с. 226], історично походить з поняття 
інституції (від лат. institutio — «наставляння»), 
сформованого, як елемент римського приватного 
права, а потім, як зведення цивільного права. Більш 
широкого значення поняття «інститут», набуло у со-
ціології. Насамперед, це визначений спектр соціаль-
но регульованої й організованої поведінки людей та 
їх стосунків. В інституціоналізмі традиційно виділя-
ють три напрями: 1) соціопсихобіологічний (Веблен 
та ін.) — боротьба видів за існування і природний 
відбір; 2) соціальний (Коммонс) — правові відноси-
ни які визначають соціально економічні відносини 
в суспільстві; 3) економічний (Мітчелл) — проблеми 
економічних циклів і процесів [4, с. 875].

Вивчення державної служби, як комплексу ін-
ститутів уможливлює осмислення місця державної 
служби в структурі влади і державного управління 
та дає змогу дослідити динаміку змін у суспільному 
розвитку, що є складним соціокультурним комп-
лексом. Державна служба є інститутом реалізації 
державної влади. Вона водночас є інститутом ре-
алізації соціальних, правових та демократичних 
функцій держави, що безпосередньо визначаються 
першою статтею Конституції: Україна є суверенна 
і незалежна, демократична, соціальна, правова 
держава [8]. Таким чином державна служба вини-
кає та формується разом з державою і є її невід’єм-
ною частиною. Формування правової, соціальної 
демократичної держави у свою чергу детермінує 
перетворення державної служби на один з основних 
інститутів українського соціуму. Тому державну 
службу як соціальний і правовий інститут доцільно 
досліджувати з позицій соціальних цінностей, норм, 
структурних компонентів і соціальних ролей.

З метою дослідження державної служби як осо-
бливого інституту доцільно застосовувати систем-
ний підхід. Адже забезпечення широкого діапа-
зону функцій потребує наявності розгалуженого 
комплексу окремих самостійних інститутів, які 
лише разом можуть сформувати цілісний інститут 
державної служби. Наявність системоутворюючих 
чинників дозволяє визначити державну службу як 
цілісну соціальну систему. Загальними для систем є 
наступні характеристики: наявність загальної мети 
для сукупності всіх компонентів; підпорядкування 
цілей кожного компонента загальній меті системи; 

усвідомлення кожним компонентом своїх завдань 
і розуміння загальної мети; виконання кожним еле-
ментом функцій, що випливають з поставленого 
завдання; відносини субординації та координації 
між елементами системи; наявність зворотного 
зв’язку між керуючою і керованою підсистемами. 
Усі ці положення в повному обсязі характерні для 
державної служби як системи, на що звертають ува-
гу вітчизняні дослідники [10].

Як будь-яка складна організаційна система, дер-
жавна служба має розширену і розгалужену адміні-
стративну структуру, одиницею якої є державний 
орган, що наділений визначеними владними повно-
важеннями для забезпечення реалізації визначеної 
частини державних функцій. Розуміння державної 
служби як інституціонального комплексу зумов-
лює необхідність дослідження його структурних 
компонентів. сьогодні здійснено перші обґрунту-
вання державної служби як правового інституту [1, 
с. 48–52], виявлено особливості державної служби 
як економічного інституту [17, с. 77–78]. Як спра-
ведливо зазначає Н. Липовська, державна служба 
як система інститутів являє собою сукупність вза-
ємодіючих між собою підсистем, спрямованих на 
досягнення загальної мети, у яких кожна окремо 
виконує визначену функцію, але внаслідок синер-
гетичного ефекту під час їх взаємодії сама державна 
служба як система набуває нових властивостей ці-
лісності, збалансованості рівноваги, розподілу сфер 
і способів діяльності, єдності підходів до вирішення 
завдань визначеного рівня, використання єдиних 
норм, правил, стандартів) [10].

Аналіз службових документів, спеціальної лі-
тератури і практики дає підставу вважати, що дер-
жавна служба як інституціональний комплекс, як 
система інститутів включає інститут державних 
соціальних послуг, правовий, соціальний, соціо-
культурний, організаційно управлінський, еконо-
мічний, інформаційної комунікативний, інтелекту-
ально духовний інститути. Таким чином, державна 
служба виступаючи в ролі того чи іншого інституту, 
«розгортаючись» у тому чи іншому напрямі, утво-
рює певне функціональне поле. Державна служба 
як організаційно- управлінський інститут є про-
фесійною діяльністю із забезпечення виконання 
повноважень державних органів, виступає в ролі 
соціального механізму реалізації функцій держави, 
що є гарантом розвитку соціуму.

Як правовий інститут, державна служба поклика-
на забезпечити реалізацію цілей і функцій держави, 
створити механізм зв’язку держави з громадянами 
і їх об’єднаннями, забезпечити сполучення інтере-
сів громадян і їх суспільних об’єднань, створити 
правовий простір життя і діяльності громадян, їх 
прав і свобод, інституціалізуючі соціальні норми, 
вироблені в суспільстві й необхідні для його існу-
вання. У той же час діяльність цього інституту має 
і внутрішній адміністративно правовий характер.
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Обґрунтування інституціонального комплексу 
державної служби формує її основні функції такі, 
як: організаційно- управлінська, соціально- еко-
номічна, сервісна, інформаційно- комунікативна, 
соціально- правова. Така структура розглядається 
як гарант її стійкості, стабільності під час зовніш-
ніх і внутрішніх трансформацій. Отже, державна 
служба виступає складним інституціональним комп-
лексом, системою інститутів, злагоджена робота 
яких унаслідок синергетичного ефекту дозволяє 
регулювати загальне положення в економічному, 
політичному і соціальному житті суспільства і за-
довольняти соціальні потреби громадян.

Дослідження державної служби як організацій-
ного інституту передбачає як складову частину су-
купність організаційних норм, способів, процедур, 
стандартів і традицій упорядкування, регулювання 
й координації спільної діяльності державних служ-
бовців. Перераховані елементи також є інститутами, 
що у свою чергу здатні цілеспрямовано впливати на 
державну службу.

Інституціональне управління впливає на процес 
прийняття рішень, що з позицій системного підходу 
вважається найважливішим засобом регулювання 
і стратегічного управління. процедура ухвалення рі-
шення й структура організації перебувають у тісно-
му зв’язку. Розвиток державної служби як системи 
залежить не від ізольованих рішень, а від структури, 
характеру взаємозв’язків між елементами органі-
зації. Тому організаційна структура державних 
органів є об’єктом інституціонального управління 
поряд із процесами проходження державної служби 
і визначення державних посад тощо.

Управління цілями має більш динамічний харак-
тер порівняно з інституціональним, оскільки цілі 
можуть змінюватися швидше й частіше, ніж ство-
рюються і трансформуються інститути державної 
служби. У соціальних системах складно визначити 
чіткі цілі та домогтися їх точного досягнення, навіть 
якщо вони поставлені. Однак, при управлінні інсти-
тутом державної служби саме на сучасному етапі 
управління цілями набуває визначального значення. 
Гарним прикладом управління за цілями, на власну 
думку, є запровадження асоціації Україна — ЄС. 
Угода про асоціацію [16] не передбачала особли-
вих інституційних змін щодо системи державної 
служби в Україні, адже вона направлена насамперед 
на досягнення можливості інтегруватися до вну-
трішнього ринку ЄС через зміну та реформування 
системи технічного регулювання у відповідність 
до європейських вимог. Більше того, про адапта-
цію державної служби до вимог ЄС в Угоді взагалі 
не йдеться, проте певні загальні вимоги до нашої 
держави ставляться, і вони повинні виконуватися 
у тому числі й у сфері державної служби. Так, визна-
чено, що у рамках співробітництва Україна повинна 
надавати особливого значення утвердженню верхо-
венства права та укріпленню інституцій усіх рівнів 

у сфері управління державною службою (стаття 14). 
Україна повинна забезпечити належний рівень захи-
сту персональних даних відповідно до європейських 
і міжнародних стандартів (стаття 15). Відповідно до 
законів ЄС, ставлення до державних службовців та 
інших працівників, які законно працевлаштовані на 
території держави- члена, має бути вільним від дис-
кримінації на підставі громадянства (стаття 17). Сто-
рони співробітничають у боротьбі з кримінальною 
та незаконною організованою чи іншою діяльністю, 
а також з метою її попередження. Таке співробіт-
ництво спрямовується на вирішення серед іншого 
проблем корупції в державному секторі (стаття 22). 
Отже, хоча в Угоді про асоціацію не визначено вимог 
окремо щодо державного управління, разом із тим 
увага приділяється багатосторонньому співробітни-
цтві, яке повинно йти паралельно з реформуванням 
державної служби. Вказані й інші напрями співро-
бітництва що вже впроваджуються у законодавстві 
України, зокрема, у Стратегії реформування дер-
жавного управління України на період до 2021 року, 
затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 24 червня 2016 року No 474 (в редакції 
розпорядження від 18 грудня 2018 року No 1102-р) 
[15]. Проте істотне прискорення повноцінного член-
ства України в ЄС з урахуванням Угоди про асоці-
ацію вимагає вирішення наступних питань у сфері 
державної служби: встановлення принципів, на ос-
нові яких буде створюватися державна служба, на 
Принципах державного управління, відображених 
у звітах про базові вимірювання програми SIGMА; 
встановлення переваг вступу на державну службу 
в залежності від професіоналізму, стажу та інших 
професійних критеріїв; уніфікація розмірів заро-
бітної плати та інших виплат для всіх державних 
службовців відповідно до рангів та категорій, рівня 
компетенції, складності роботи на посаді, відпові-
дальності. У подальшому вказані та інші напрями 
відповідно до євроінтеграційних напрямів посилять 
Концепцію (Стратегію) розвитку державної служби 
в Україні на 2022–2025 роки [11, c. 84]. Водночас, 
ми можемо побачити безпосередні наслідки реалі-
зації глобальної цілі — асоціації Україна- ЄС. За-
провадження елементів сервісної держави: єдиного 
вікна, розгортання мережі ЦНАПів, застосування 
електронного документообігу та запровадження до-
датку «Дія», як елементу протидії деструктивному 
інституту корупції, справили незрівнянно більший 
вплив на структуру і функції інституту державної 
служби, ніж спроби вдосконалити його зсередини. 
Таким чином, на прикладі трансформації інститу-
ту державної служби під впливом діджиталізації 
та, зокрема, реалізації проєкту державних послуг 
онлайн ми стали свідками системних змін структури 
державного апарату, як на центральному, так і на 
місцевому рівнях.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у даному напрямі. Отже, 



50

// Концептуальні засади державної служби //
// Електронне наукове видання «Публічне адміністрування  

та національна безпека» // № 3 (19), 2021

управління інституціональним розвитком державної 
служби полягає в регулюванні взаємодії сукупності 
елементів та підсистем інституту державної служби 
з метою забезпечення переходу інституту від од-
ного етапу до іншого, підтримці чи зміні інститу-
ціонального стану державної служби в загальній 
інституціональній конфігурації державного управ-
ління, держави і суспільства. Однак, зважаючи на 
виявлені зміни у перебігу модернізації інституту 
державної служби можемо стверджувати, що іс-

нує тенденція до неопосередкованих, але суттєвих 
впливів на розвиток інституту під впливом цілей 
вищого порядку. Отже, цілі державного управління 
виступають як інструмент впливу на інститут дер-
жавної служби, оскільки вони становлять основу 
побудови організаційних відносин, планування й 
оцінки результатів діяльності і забезпечують ефек-
тивний та стійкий розвиток відповідно до політично 
та суспільно значимих визначених пріоритетів на 
конкретно- історичному етапі.
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амбула, стаття 1, розділи І, ІІ, VІІ) 21 березня 2014 року в м. Брюсселі та у частині торговельно- економічних і галу-
зевих положень (розділи ІІІ, ІV, V, VІ) 27 червня 2014 року в м. Брюсселі // Офіційний вісник України. 2014. № 75, 
Т. 1. Ст. 2125.

17. Энциклопедический социологический словарь / под. ред. Г. В. Осипова. Н.: Логос, 1995. 832 с.
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FORMATION OF CLUSTER STRUCTURES  
IN THE SPHERE OF STATE LIFE OF CITIES

Summary. The author’s interpretation of the category “cluster of the sphere of state life support of cities” is 
given. The main distinctive features and possibilities of application of different models of development of cluster 
structures are generalized. The cluster form of organization of interaction of economic entities in Ukraine is charac-
terized. A strategic plan of technological modernization of cities and the region on a cluster basis in the field of state 
life support has been developed. The basic model of cluster construction in the sphere of state life support is made. 
The main directions of stimulating the development of the cluster form of the organization in the sphere of state life 
support are highlighted.
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The problem statement. The results of compre-
hensive research show that at the state level 

(as opposed to regional and microeconomic) tools 
for assessing trends and dynamics of socio- economic 
change in the city, as well as strategies for its de-
velopment are insufficiently developed, there is 
a lack of methodological tools for scientific strategic 
decision- making and priority areas, development of 
urban livelihood, based on full information on trends 
in the state socio- economic system.

Development of a strategic targeted approach to the 
development of the modern city, the feature of which 
is the priority of the social function of the city by clus-
tering its territorial development and increasing the 
comfort of the living environment, which will contrib-
ute to economic development, change housing needs, 
development and modernization of infrastructure, 
as well as to improve the state policy of sustainable 
development at the stage of decentralization of power.

Overview of recent research and publications. The 
problems of urbanization and urban development man-
agement are devoted to the works of A. Saul, L. Bez-
zubko, A. Gorbunov, I. Ilyin, J. Crempton, S. Krug-

lik, O. Chernyshova, J. Shodonere, V. Yakovleva and 
others.

The purpose of the study (task statement). To prove 
the necessity of creating a cluster in the sphere of state 
life support of cities and modeling of relations between 
the cluster participants. Determining the main direc-
tions of stimulating the development of the cluster form 
of organization in the field of state life support of cities.

Research results. Generalization of approaches of 
scientists, such as M. Porter [1, p.26], S. Sokolenko [2, 
p.2], E. Fezera [3], L. Matrosova [4], M. Voynarenko 
[5], V. Chuzhikova [6], G. Semenova [7], S. Rosenfeld 
[8], V. Fedorova [9], to interpret the concept of cluster 
allows to provide the following author’s definition of 
the category “cluster of public life of cities”: it is the 
most effective form of organizing innovative processes 
of enterprises in state regulation of urban life, which 
are united by one goal to achieve competitive advan-
tage at industry, national and global levels.

In the modern city, depending on the initial condi-
tions of the exogenous and endogenous environment, 
one cluster can be used for the cluster in the sphere of 
state life support (table 1).
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When forming a cluster in the field of state life 
support of cities, three basic principles should be fol-
lowed:
 • common interests of potential participants — the 
same or mutual relations;

 • concentration — arrangement convenient for regular 
contacts;

 • interaction — interrelations, interdependence with 
a great variety of formal and informal [11, p. 121].

Naturally, cluster- funding mechanisms are import-
ant. Among the most significant items of expenditure 
on cluster activities should be noted:
 • spend on cluster creation;
 • spend on infrastructure development and mainte-
nance;

 • spend on individual cluster projects and programs 
[12].

Today, the cluster form of organization of interac-
tion of economic entities is becoming more widespread 
in Ukraine. As an example of the efficient use of nat-
ural resources, in particular, granite, the develop-
ment of the construction industry and the formation 
of a cluster of construction and building materials can 
be used as a guide. The members of this cluster include 
two banks, which intensively cooperate with construc-
tion companies, as well as educational institutions, 
which provide training and management. Yet, this is 
just the beginning of a future large- scale moderniza-
tion of industrial policy in Ukraine.

The strategy of technological modernization of 
cities and the region on a cluster basis, which, in par-
ticular, provides for the creation of a cluster in the 
field of public life.

1. The plan of realization of strategy in which 
mechanisms of responsibility and communications of 

the power, business, the population, concrete actions, 
the corresponding organizations, terminations are 
defined.

2. Annual programs of economic and social devel-
opment of the region, developed based on strategy and 
plan of its realization.

3. Strategies for the development of administrative- 
territorial units of the region, and, in particular, 
a large city, have also been developed based on the 
above- mentioned strategy.

In order to understand the relationships within 
the cluster, attention should be paid to the charac-
teristics of the firms that exist in the cluster, and the 
agreements that are concluded and executed within 
the cluster. There are three broad typologies of spatial 
socio- economic clusters, defined by certain functions 
that they perform (Gordon and McCann, 2000). These 
are pure agglomerations, economic complex and social 
networks. The key feature that distinguishes each of 
these separate ideal types of spatial socio- economic 
clusters is the nature of the relationship between par-
ticipants (table 2).

The cluster is characterized by redistribution of 
risks, mutual understanding, flexible policies, vari-
ous forms of participant support and incentives. This 
is exactly what is currently lacking in the sphere of 
state life support of cities to ensure its way out of the 
crisis and progressive development. In our opinion, 
the construction of a cluster in the sphere of state life 
support should be carried out according to such a basic 
model (Fig. 1).

The analysis of the existing experience of clustering 
in the regions of Ukraine, as well as the generalization 
of foreign experience allowed identifying such main 
directions of stimulation of life (Fig. 2).

Table1
Distinctive features and possibilities of application of different models of development  

of cluster structures*

Devel-
opment 
model

Distinctive features
Possibilities  

of application

Ahead

Priority development of high-tech industries in our own scientific developments.
Priority development of large- scale industries aimed at meeting the priority 
needs of the population, based on our own latest innovations.
Priority development of scientific and educational sphere on our own basis.

In countries with 
a high level of scientif-
ic and technical poten-

tial and education

Supporting

Ensuring the functioning of industries of different levels of manufacturability 
using both its own developments and foreign innovations.
Ensuring the functioning of large- scale industries is aimed at meeting the pri-
ority needs of the population using both their own innovations and foreign ones.
Ensuring the functioning of the scientific and educational sphere both on its own 
basis and by attracting foreign experience and experience.

In countries with an 
average level of scien-
tific and technical po-
tential and education

Catching 
up

Development of industries of various degrees of technology through the involve-
ment of foreign scientific developments.
Development of large- scale industries aimed at meeting the priority needs of the 
population through attracting foreign innovation.
Development of scientific and educational sphere by attracting foreign experi-
ence and developments.

In countries with a low 
level of scientific and 

technical potential and 
education

Source: compiled by the authors on the basis of materials [10, p. 23]
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World experience shows that a modern city with 
high-tech production is based on the integration of 
scientific, innovative and industrial enterprises of 
different types, and associations, enterprise groups, 
clusters and borders provide scientific and technologi-
cal development with horizontal, vertical and national 
ties.

Conclusions and further research perspectives. The 
cluster approach is the basis for the emergence of new 

scientific and technical areas, as well as a factor in the 
indirect support of education, university science and 
venture. To stimulate the innovative development of 
enterprises, including within the cluster systems of 
state life support, various forms are used in world 
practice, in particular direct financing, financing cre-
ation of funds for innovation (Germany, Switzerland, 
the Netherlands); reduction or exemption from part 
of taxes and fees (USA, Germany) and others.

Table2
Socio-economic clusters

Characteristics Pure agglomeration Economic complex Social networks

The size of the organization Atomistic Some companies are quite 
large

Variable

Characteristics of the rela-
tionship

Unidentified
Fragmentation

Unstable

Recognized
Trading stability

Trustful
Loyalty

Joint Ventures
Joint Lobbying

Membership and access to 
the cluster

Open
Rents

Closed
Domestic investment

Partially open
History

Experience

Прoстoрoві рeзультaти Пoдoрoжчaння oрeнди Нe впливaє нa oрeндну плaту Чaсткoвa oрeндa
Кaпітaлізaція

The concept of space Urban Local housing Local but not urban

Example of a cluster Competitive city economy Economic complex New industrial zones

Analytical approaches Pure agglomeration 
models

Production theories
Analysis of input and output 

data

Social network theory 
(Granoveuer)

Source: compiled by the authors

 City Council Department 

Council of the cluster of the sphere of state life support 

Cluster Management Company 

 

Enterprises-suppliers 
of communal 

resources 

Small 
businesses 

Managers in the 
field of life 

support 

Service 
organizations 

Institutions  

 (Institutions, 
funds, etc.) 

Fig. 1. Model of interaction of participants of the cluster of the sphere of state life support of cities
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World experience shows that a modern city with high-tech production 

is based on the integration of scientific, innovative and industrial enterprises 

of different types, and associations, enterprise groups, clusters and borders 

provide scientific and technological development with horizontal, vertical and 

national ties. 

Cluster form of the organization of the sphere of state life 
support of the cities of Ukraine 

Improvement of the normative-legal base of the state regulation of innovative activity 

Support by the authorities of all levels of integration of branches of economy with 
scientific and educational establishments 

Development of an effective investment and innovation mechanism for the formation and 
functioning of clusters 

Development of the financial mechanism of state regulation of the activities of cluster 
structures, namely such forms as targeted financing, granting of subsidies, subventions 

Development of a regional economic policy aimed at creating conditions for the 
development and implementation of innovations 

Implementation of tax regulation measures for cluster participants 

Improvement of the system of education and professional training 

Improving the institutional environment and knowledge and technology dissemination 
systems 

Creation of specialized infrastructure for cluster development 

Expansion of possible sources of cluster financing, which can be funds of the local budget, 
venture funds, investments of enterprises and organizations, including international ones, 
as well as international ones 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЛЕГУВАННЯ  
ПОВНОВАЖЕНЬ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ  
ПОЛНОМОЧИЙ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

LEGAL REGULATION DELEGATION  
OF AUTHORITY IN THE SYSTEM OF LOCAL  

SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE

Анотація. Власне делегування повноважень, як елемент системи відносин в сфері місцевого самоврядування є од-
ним із найбільш складних, оскільки повнота компетенцій органів місцевого самоврядування та їх ресурсне забезпечення 
посідають центральне місце в науковому дискурсі з даної проблематики. Правове та організаційне забезпечення деле-
гування також на сьогодні є нестабільним з точки зору повноти механізмів адміністративно- правового регулювання та-
кого напрямку реалізації громадами права на самоврядування. В умовах проведення адміністративної реформи, укруп-
нення адміністративно- територіальних одиниць, стимулювання створення об’єднаних територіальних громад питання 
пошуку найбільш оптимальної моделі організації делегування, як процесу перерозподілу повноважень, набуває особли-
вої актуальності та важливості. Метою дослідження є дослідження становлення правового регулювання делегування 
повноважень у системі місцевого самоврядування в Україні. У статті визначено зміст правового регулювання, яким ха-
рактеризується такими елементами як форма, предмет та методи. Узагальнено, що форми правового регулювання — це 
нормативно- правові акти, прийняті за відповідними процедурами уповноваженими органами публічної влади, предме-
том регулювання яких є процес делегування повноважень у системі місцевого самоврядування. Автором виявлено, що 
ідея місцевого самоврядування, що передбачає децентралізацію влади, організаційну та фінансову автономію органів 
самоврядування, суперечила доктрині соціалістичної держави, а також завданням держави пролетарської диктатури, 
що за своєю природою була централізованою. Обґрунтовано, що визначальним кроком на шляху створення системи міс-
цевого самоврядування в Україні, ефективного організаційного та правового забезпечення делегування повноважень у 
системі місцевого самоврядування стало прийняття Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самовря-
дування в Україні». Засобами ретроспективного аналізу визначено, що ідея місцевого самоврядування, що передбачає 
децентралізацію влади, організаційну та фінансову автономію органів самоврядування, суперечила доктрині соціаліс-
тичної держави, а також завданням держави пролетарської диктатури, що за своєю природою була централізованою.

Ключові слова: державне управління, правове регулювання, організаційне забезпечення, делегування, місцеве са-
моврядування.

Аннотация. Собственно делегирование полномочий, как элемент системы отношений в сфере местного самоуправления 
является одним из самых сложных, поскольку полнота компетенций органов местного самоуправления и их ресурсное 
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обеспечение занимают центральное место в научном дискурсе по данной проблематике. Правовое и организационное 
обеспечение делегирования также на сегодня является нестабильным с точки зрения полноты механизмов административно- 
правового регулирования такого направления реализации общинами права на самоуправление. В условиях проведе-
ния административной реформы, укрупнения административно- территориальных единиц, стимулирование создания 
объединенных территориальных общин вопрос поиска наиболее оптимальной модели организации делегирования, как 
процесса перераспределения полномочий, приобретает особую актуальность и важность. Целью исследования является 
исследование становления правового регулирования делегирования полномочий в системе местного самоуправления 
в Украине. В статье определено содержание правового регулирования, которым характеризуется такими элементами 
как форма, предмет и методы. Обзор, что формы правового регулирования — это нормативно- правовые акты, принятые 
по процедурами уполномоченными органами публичной власти, предметом регулирования которых является процесс 
делегирования полномочий в системе местного самоуправления. Автором выявлено, что идея местного самоуправления, 
предусматривает децентрализацию власти, организационную и финансовую автономию органов самоуправления, противо-
речила доктрине социалистического государства, а также задачей государства пролетарской диктатуры, по своей природе 
была централизованной. Обосновано, что определяющим шагом на пути создания системы местного самоуправления 
в Украине, эффективного организационного и правового обеспечения делегирования полномочий в системе местного 
самоуправления стало принятие Закона Украины от 21.05.1997 № 280/97-ВР «О местном самоуправлении в Украине». 
Средствами ретроспективного анализа определено, что идея местного самоуправления, предусматривает децентрализа-
цию власти, организационную и финансовую автономию органов самоуправления, противоречила доктрине социалисти-
ческого государства, а также задачей государства пролетарской диктатуры, по своей природе была централизованной.

Ключевые слова: государственное управление, правовое регулирование, организационное обеспечение, делегиро-
вание, местное самоуправление.

Summary. Delegation of authority itself, as an element of the system of relations in the sphere of local self-government, is 
one of the most difficult, since the completeness of the competences of local self-government bodies and their resource provi-
sion occupy a central place in the scientific discourse on this issue. The legal and organizational support of delegation is also 
unstable today from the point of view of the completeness of the mechanisms of administrative and legal regulation of this 
direction of the implementation of the right to self-government by communities. In the context of the administrative reform, the 
consolidation of administrative- territorial units, the stimulation of the creation of united territorial communities, the question of 
finding the most optimal model for organizing delegation, as a process of redistribution of powers, acquires particular relevance 
and importance. The aim of the research is to study the formation of legal regulation of delegation of powers in the system of 
local self-government in Ukraine. The article defines the content of legal regulation, which is characterized by such elements as 
form, subject and methods. Review that the forms of legal regulation are normative legal acts adopted according to the pro-
cedures by authorized public authorities, the subject of regulation of which is the process of delegation of powers in the local 
self-government system. The author revealed that the idea of local self-government, provides for the decentralization of power, 
organizational and financial autonomy of self-government bodies, contradicted the doctrine of the socialist state, as well as 
the task of the state of the proletarian dictatorship, was centralized by nature. It has been substantiated that the adoption of 
the Law of Ukraine dated May 21, 1997 No. 280/97-ВР «On local self-government in Ukraine» became a decisive step towards 
creating a system of local self-government in Ukraine, effective organizational and legal support for the delegation of powers in 
the local self-government system. By means of retrospective analysis, it was determined that the idea of local self-government, 
provides for the decentralization of power, organizational and financial autonomy of self-government bodies, contradicted the 
doctrine of the socialist state, as well as the task of the state of the proletarian dictatorship, was centralized by nature.

Key words: public administration, legal regulation, organizational support, delegation, local self-government.

Постановка проблеми. Законодавець дає широкі 
можливості територіальній громаді та органам 

місцевого самоврядування, але така широта можли-
востей потребує все ж таки певного впорядкування 
щодо визначення основних засад функціонування са-
мої системи місцевого самоврядування. Така визна-
ченість полягає у створенні відповідного правового 
поля, в межах якого органи місцевого самоврядуван-
ня отримують можливість розробляти власні кроки 
з реалізації програм місцевого розвитку та заходів, 
спрямованих на задоволення потреб громади.

Термін «регулювання» походить від латинського 
слова «regulo» — що означає впорядкування, нала-
годження, приведення чого-небудь у відповідність 

з чим-небудь. Доволі близьким до нього за змістом 
є термін «вплив», який означає вплив на що-небудь 
за допомогою системи дій. Смислове навантаження 
у цих двох категорій є близьким, частково збігаєть-
ся, але не є однозначним. Поняття «правовий вплив» 
є гранично ширшим стосовно поняття правового 
регулювання [1, с. 230–233].

Зміст правового регулювання визначається таки-
ми елементами як форми, предмет та методи.

У свою чергу, форми правового регулювання — це 
нормативно- правові акти, прийняті за відповідними 
процедурами уповноваженими органами публічної вла-
ди, предметом регулювання яких є процес делегування 
повноважень у системі місцевого самоврядування.
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Делегування повноважень в системі місцевого 
самоврядування як предмет правового регулювання 
являє собою систему відносин між органами місцево-
го самоврядування. Методи правового регулювання 
[2, с. 617] є способом впливу юридичних норм на 
відносини делегування.

Тож, попри наявні методологічні засади право-
вого регулювання делегування повноважень доціль-
но здійснити ретроспективний аналіз становлення 
його інституціонального забезпечення на місцевому 
рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сут-
ність та природа процесів делегування в системі 
місцевого самоврядування є ключовим предме-
том в дослідженнях Воробйова О. П. [1], Вакулен-
ко В. М., Оболенський Ю. О., Орлатий М. К. [2], Фе-
доренко В. Л., Чернеженко О. М. [3], Бублик Г. В. 
[4], Костенок І. Д. [5] та інші.

Метою дослідження є дослідження становлення 
правового регулювання делегування повноважень 
у системі місцевого самоврядування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
становлення правового регулювання делегування 
повноважень у системі місцевого самоврядування 
в Україні варто розпочати з аналізу нормативно- 
правових актів Української РСР. Слід відмітити, 
що ідея місцевого самоврядування, що передбачає 
децентралізацію влади, організаційну та фінансо-
ву автономію органів самоврядування, суперечила 
доктрині соціалістичної держави, а також завдан-
ням держави пролетарської диктатури, що за своєю 
природою була централізованою.

У радянський період термін «місцеве самовря-
дування» не знаходив свого відображення як в те-
оретичних розробках, так і в актах законодавства. 
Це чітко прослідковується в положеннях чинних на 
той час законодавчих актів УРСР. Зокрема, в Законі 
УРСР «Про сільську Раду народних депутатів УРСР» 
від 02.07.1968 р. (у ред. Закону УРСР від 13.12.1972 
р.), Законі УРСР «Про міську, районну у місті Раду 
народних депутатів УРСР» від 15.07.1971 р. (у ре-
дакції Закону УРСР від 13.12.1979р.), Законі УРСР 
«Про районну Раду народних депутатів УРСР» від 
15.07.1971 р. (у ред. Закону УРСР від 13.12.1979 р.), 
Законі УРСР «Про обласну Раду народних депутатів 
в УРСР» від 31.10.1980 р [3].

За радянських часів в законодавстві взагалі не 
існувало поняття «делеговані повноваження», а в ен-
циклопедичних словниках того часу розкривався 
термін «делеговане законодавство», суть якого «по-
лягає в ослабленні законодавчих функцій парла-
менту як представницького органу і в передачі цих 
функцій виконавчій владі, яка їх здійснює фактично 
безконтрольно» [4].

Для розуміння системи місцевого самоврядування 
радянського періоду важливо проаналізувати кон-
ституційні норми Української РСР. Конституція 
1937 р. перетворила ради на представницькі орга-

ни на всіх рівнях, а Конституція 1978 р. закріпила 
принцип єдності системи Рад виключно як органів 
державної влади. Усі ради були вмонтовані в єдину 
систему органів державної влади, створену на основі 
ст. 3 Конституції 1978 р.: «Організація і діяльність 
Радянської держави будується відповідно до прин-
ципу демократичного централізму: виборності всіх 
органів державної влади знизу доверху, обов’язко-
вості рішень вищестоящих органів для нижчестоя-
щих». Реалізація цього принципу призвела до того, 
що діяльність місцевих рад базувалась на основі до-
тримання пріоритету «загальнодержавних» інтересів 
без врахування інтересів місцевого населення. Ради 
народних депутатів та їх органи не могли ухвалювати 
самостійних рішень, вони більше керувалися пар-
тійними рішеннями, ніж законами. Таким чином, 
справи, що за Конституцією належали до компетен-
ції рад народних депутатів не могли вирішуватися 
ними без погодження з партійними керівниками.

У 1985 р. почався період перебудови, коли нові 
ліберальні ідеї перепліталися з радянським уявлен-
ням про владу і демократію. Тоді у СРСР було опу-
бліковано переклад Європейської хартії місцевого 
самоврядування, однак він був неповним, розкривав 
не всі значення («місцевий уряд», «місцеве управ-
ління», «місцеве самоврядування») [5].

Проголосивши 16 липня 1990 р. Декларацію 
про державний суверенітет України та прийняв-
ши 24 серпня 1991 р. Акт про проголошення неза-
лежності України, наша країна визначила напрям 
виходу з політико- правового поля СРСР. Саме в Де-
кларації визначено основні принципи організації 
влади, зокрема, що вся влада в Україні належить 
народові, а влада народу здійснюється безпосеред-
ньо та через систему державних органів і місцеве 
самоврядування.

Новітня історія місцевого самоврядування Укра-
їни починається з прийняття Закону Української 
РСР від 07.12.1990 № 533-ХI «Про місцеві ради 
народних депутатів Української РСР та місцеве 
самоврядування» (далі — Закон № 533-ХI), яким 
повернуто до вжитку термін «місцеве самовряду-
вання» та здійснено спробу трансформувати місцеві 
ради всіх територіальних рівнів в органи місцевого 
самоврядування [6].

Законом № 533-ХI було вперше закріплено інсти-
тут делегування повноважень у системі місцевого 
самоврядування. Щоправда в ньому делегування по-
вноважень встановлювалося імперативно, оскільки 
відповідно до його ст. 50 делегування міською радою 
та її виконавчим комітетом окремих повноважень 
районній у місті раді та її виконавчому комітету 
встановлювалося обов’язковим.

Слід також відмітити, що цей Закон включив до 
системи місцевого самоврядування сільські, селищ-
ні, районні, міські, районні в містах, обласні ради 
народних депутатів та їх органи, які були держав-
ними органами місцевого самоврядування; органи 
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територіального громадського самоврядування (ко-
мітети й ради мікрорайонів, житлових комплексів, 
будинкові, вуличні, квартальні, дільничі, селищні, 
сільські комітети та інші органи); місцеві референ-
думи, загальні збори (сходи) громадян, інші форми 
безпосереднього волевиявлення населення (ст. 2). 
Основною ланкою в системі місцевого самоврядуван-
ня були визнані місцеві Ради народних депутатів як 
представницькі органи державної влади, головним 
завданням яких були об’єднання та координація ді-
яльності всіх інших ланок місцевого самоврядування.

26 березня 1992 р. було прийнято нову редакцію 
Закону України «Про місцеві Ради народних депу-
татів Української РСР та місцеве самоврядування», 
якою, крім суті, було змінено його назву — «Про 
місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіо-
нальне самоврядування» № 2234-ХII (далі — Закон 
№ 2234-ХII).

Виходячи з виокремлення двох рівнів у місце-
вому самоврядуванні України (місцевого та регіо-
нального), Закон до місцевого рівня відніс сільські, 
селищні, міські ради народних депутатів та їх ор-
гани, інші форми територіальної самоорганізації, 
а до регіонального — районні й обласні ради, місцеві 
референдуми в межах території району, області, 
інші форми самоорганізації громадян районів і об-
ластей [7].

Законом № 2234-ХII інститут делегування повно-
важень у системі місцевого самоврядування отримав 
досить незвичне втілення:

 – обов’язковим було визначено делегування місь-
кою радою та її виконавчим комітетом окремих 
повноважень районній у місті раді та її виконав-
чому комітету;

 – ст. 50 передбачала, що районна в місті рада та її 
виконавчий комітет здійснюють повноваження, 
делеговані їм міською радою та її виконавчим 
комітетом, а також обласною державною адміні-
страцією в обсязі, необхідному для забезпечення 
колективних потреб громадян району;

 – на районну в місті раду та її виконавчий комі-
тет покладалася відповідальність перед міською 
радою та її виконавчим комітетом за виконання 
делегованих їм повноважень;
Вказаним Законом було передбачено передачу 

частини повноважень від обласних та районних рад 
представникам Президента України.

Особливу увагу привертає позиція цього Закону 
стосовно того, що районна в місті рада та її вико-
навчий комітет несуть відповідальність перед місь-
кою радою та її виконавчим комітетом за виконан-
ня делегованих їм повноважень. Подібна правова 
конструкція з точки зору сутності самоврядності 
територіальних громад призводить до хибного 
уявлення, що районні в місті ради підпорядковані 
міським радам. Насправді ж ці ради обираються 
територіальною громадою, а отже повинні нести 
відповідальність перед громадою навіть за делего-

вані повноваження, оскільки і міська рада також 
обирається громадою. Громада є носієм права на 
місцеве самоврядування, а ради: міська і районна 
в місті — лише втіленням цього права. Натомість 
районна у місті рада повинна і може бути відпові-
дальна перед міською радою в аспекті фінансового 
забезпечення делегованих повноважень та правиль-
ності витрат на їх реалізацію.

Наступним важливим кроком у сфері розвитку 
системи місцевого самоврядування стало прийняття 
Конституції України, яка гарантувала, що місцеве 
самоврядування є правом територіальної громади — 
жителів села чи добровільного об’єднання у сільську 
громаду жителів кількох сіл, селища та міста — са-
мостійно вирішувати питання місцевого значення 
в межах Конституції і законів України.

Визначальним, на наш погляд, кроком на шля-
ху створення системи місцевого самоврядування 
в Україні, ефективного організаційного та правового 
забезпечення делегування повноважень у системі 
місцевого самоврядування стало прийняття Закону 
України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місце-
ве самоврядування в Україні» [8], а також Закону 
України від 11.07.2001 № 2625-III «Про органи са-
моорганізації населення». Слід відмітити, що ні 
Конституція України ні названі закони не містять 
чітких відповідей на питання про те, які конкретно 
повноваження рад можуть бути делеговані один од-
ному, а також органам самоорганізації населення.

1 квітня 2014 р. Кабінетом Міністрів України 
було схвалено Концепцію реформування місцевого 
самоврядування й територіальної організації влади 
в Україні, метою якої є визначення напрямів, меха-
нізмів і строків формування ефективного місцевого 
самоврядування [9]. Однією з найголовніших про-
блем, виділених у Стратегії, є розмежування повно-
важень у системі органів місцевого самоврядування.

Конституція України закладає основи делегуван-
ня в системі місцевого самоврядування, визначаючи 
основні напрями діяльності місцевого самовряду-
вання в країні. Так, частина 1 ст. 143 Конституції 
України містить перелік найважливіших питань 
місцевого значення, віднесених до відання терито-
ріальних громад села, селища, міста та утворюваних 
ними органів місцевого самоврядування [10].

Однак зазначений перелік не є остаточним, 
оскільки територіальні громади та їх органи можуть 
вирішувати й інші питання місцевого значення, 
віднесені законом до їх відання.

Аналогічно вирішує це питання і ч. 2 вказаної 
статті, яка визначає основні повноваження органів 
місцевого самоврядування так званого вторинного 
рівня, тобто районних і обласних рад, які, крім пи-
тань, передбачених цією нормою, можуть також вирі-
шувати й інші питання, віднесені до їх відання [10].

Таким чином, Конституція, окреслюючи в загаль-
ній формі сферу відання місцевого самоврядування 
в Україні, подальшу конкретизацію повноважень 
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органів місцевого самоврядування покладає на по-
точне законодавство, зокрема на Закон про місцеве 
самоврядування.

Міжнародно- правові стандарти у сфері місце-
вого самоврядування мають важливе значення не 
лише для розвитку місцевої демократії, транскор-
донного економічного та соціального співробіт-
ництва територіальних громад та місцевої влади, 
а й питань делегування. Серед міжнародних актів, 
необхідно назвати Європейську хартію місцевого 
самоврядування (Страсбург, 15 жовтня 1985 року) 
(ратифіковано в 1997 році), Європейську рамкову 
конвенцію про транскордонне співробітництво між 
територіальними общинами або властями (Мадрид, 
21 травня 1980 року) (ратифіковано в 1993 році), Де-
кларацію про принципи місцевого самоврядування 
в державах — учасниках Співдружності (29 жовт-
ня 1994 року) (прийнята в статусі учасника СНД), 
Всесвітню декларацію місцевого самоврядування 
(Ріо-де- Жанейро, 23–26.IX.1985 року). Положен-
ня цих документів дають поштовх для розвитку 
місцевої демократії в Україні, пошуку найбільш 
оптимальних і результативних форм місцевого само-
врядування з урахуванням кращого європейського 
і світового досвіду.

Останній документ має доволі специфічний 
характер, оскільки хоча він і закріплює стандар-
ти місцевого самоврядування, діяльності органів 
в системі місцевого самоврядування, процедурні 
аспекти тощо, але він підписувався не державами 
та урядами, а національними асоціаціями та сою-
зами місцевого самоврядування. Фактично відбу-
лося узгодження та уніфікація на рівні стандартів 
та процедур основних засад практичної організації 
місцевого самоврядування.

Європейська рамкова конвенція про транскордон-
не співробітництво між територіальними община-
ми або властями (Мадрид, 21 травня 1980 року), до 
якої Україна приєдналася в 1993 році регламентує 
основні засади реалізації місцевого самоврядування 
в транскордонних територіях ЄС. Для України при-
єднання до цієї Конвенції означає наближення до ЄС 
та запровадження стандартів організації місцевого 
самоврядування та управління територіальним роз-
витком в транскордонних зонах. Органи місцевого 
самоврядування регіонів, що межують з ЄС напря-
му розпочали співробітництво в найбільш гострих 
сферах із аналогічними органами публічної влади 
країн- членів ЄС. Завдяки такому співробітництву 
було вирішено низку ключових питань перетину 
кордону як фізичними особами, так і вантажів та 
транспорту. Це суттєво розширило спроможності 
органів місцевого самоврядування в транскордон-
них регіонах.

У 1997 році Україна підписала й ратифікувала 
Європейську хартію місцевого самоврядування без 
будь-яких застережень, яка стала частиною націо-
нального законодавства та містить норми прямої дії.

Норми Хартії мають значення для вирішення 
питання делегування в системі місцевого самовря-
дування, оскільки в них:

 – визначено сутність місцевого самоврядування, а 
отже і його повноважень, що зводиться до права 
та спроможності органів місцевого самоврядуван-
ня в межах закону здійснювати регулювання та 
управління суттєвою часткою суспільних справ, 
які належать до їхньої компетенції, в інтересах 
місцевого населення;

 – встановлено, що повноваження органів місцевого 
самоврядування встановлюються конституцією 
або законом. Однак це положення не перешкод-
жає наділенню органів місцевого самоврядування 
повноваженнями й функціями для спеціальних 
цілей відповідно до закону.

 – встановлюється самостійність і незалежність орга-
нів місцевого самоврядування, які в межах закону 
мають повне право вільно вирішувати будь-яке 
питання, що не вилучене зі сфери їхньої компе-
тенції і розв’язання якого не доручено жодному 
іншому органу;

 – закріплюється принцип субсидіарності, сутність 
якого полягає в тому, що муніципальні функції, 
як правило, здійснюються переважно тими ор-
ганами влади, які мають найтісніший контакт 
із громадянином;

 – повноваження, якими наділяються органи міс-
цевого самоврядування, як правило, мають бути 
повними й виключними. Хартія встановлює забо-
рону щодо скасовування чи обмеження повнова-
жень суб’єктів місцевого самоврядування іншим, 
центральним або регіональним органом, якщо це 
не передбачено законом;

 – приділяють увагу делегуванню повноважень, 
при цьому встановлюється, якщо регіональні 
орган делегують повноваження органам місцевого 
самоврядування, то останні мають право присто-
совувати свою діяльність до місцевих умов.
Порівнюючи норми Конституції України та 

Хартії слід підкреслити, що в останні застосований 
принцип, так званого, «негативного» регулювання 
повноважень. Зокрема, у ст. 4 Європейської хар-
тії місцевого самоврядування, де зазначається, що 
органи місцевого самоврядування в межах закону 
мають повне право вільно вирішувати будь-яке пи-
тання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції 
і вирішення якого не доручено жодному іншому 
органу [11].

Спостерігається невідповідність між положен-
нями ратифікованої Законом України Хартії про 
місцеве самоврядування та конституційними поло-
женнями. Однак, конституційні норми мають вищу 
юридичну силу ніж норми хартії, що зобов’язує 
органи місцевого самоврядування дотримуватися 
конституційних норм.

Отже, положення законодавства України фактич-
но забороняють органам місцевого самоврядування 
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вирішувати питання, повноваження на вирішення 
яких прямо не передбачено законом. Більше того, 
з наведених конституційних положень чітко випли-
ває, що спосіб здійснення всіх повноважень органів 
місцевого самоврядування має бути визначений саме 
на рівні закону. Такі приписи нівелюють цінність 
локального підходу до правового регулювання ста-
тусу органів місцевого самоврядування та локальної 
правотворчості загалом, фактично позбавляючи 
його предмету правового регулювання. Треба на-
голосити, що однією із вимог Європейської хартії 
місцевого самоврядування є можливість пристосу-
вати здійснення повноважень органами місцевого 
самоврядування до місцевих особливостей та потреб, 
адже саме у цьому і полягає цінність місцевого са-
моврядування.

Зважаючи на делеговані повноваження як пред-
мет правового регулювання, до законодавчих актів, 
в межах яких таке регулювання здійснюється, від-
носяться закони України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», «Про органи самоорганізації 
населення» [9; 10].

Перелічені вище закони не містять в собі право-
вих механізмів делегування повноважень в системі 
органів місцевого самоврядування. Встановлюючи 
загальні правила такої процедури: починаючи від 
затвердження переліку делегованих повноважень 
відповідними радами та порядком їх прийняття 
суб’єктами яким вони делеговані — законодав-
ство, разом з тим, не деталізує багатьох процедур. 
Зокрема порядком передачі ресурсів та повнова-
жень в сфері контролю від тих органів місцевого 
самоврядування які делегують повноваження тим, 
які такі повноваження приймають. Як проблему 
доцільно виокремити і положення про те, що деле-
гування повноважень можливе не органу місцевого 
самоврядування, який має по суті тотожний статус, 
а лише на інший рівень. Наприклад, міська рада 
може делегувати повноваження або районній раді 
або, зокрема квартальному комітету. При цьому 
міська рада не може делегувати повноваження ін-
шій міській раді, оскільки характер цих відносин 
чітко передбачається Законом України «Про спів-
робітництво територіальних громад», який визна-
чає організаційно- правові засади співробітництва 
територіальних громад, принципи, форми, меха-
нізми такого співробітництва, його стимулювання, 
фінансування та контролю.

Аналіз поняття «делегованих повноважень, що 
міститься в Законі України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», дає змогу визначити, що законода-
вець розуміє і взагалі вбачає можливість існування 
відносин делегування виключно між органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, що та-
кож є однією з проблем правового регулювання [8].

До проблем законодавчого регулювання делегу-
вання повноважень слід віднести також відсутність 
критеріїв розподілу повноважень виконавчих ор-

ганів сільських, селищних, міських рад на власні 
та делеговані, не визначено види делегування, не 
встановлено правові форми його здійснення. Зали-
шаються також відкритими питання про підста-
ви делегування та його правовий зміст (під яким 
мається на увазі договірний чи владний характер 
відносин), визначення характеру цього інституту.

Треба також вказати на відсутність законодав-
чого закріплення формалізації відносин з приводу 
делегування повноважень у системі місцевого са-
моврядування.

Говорячи про укази Президента України як на-
ступний рівень правового регулювання делегування 
повноважень в системі місцевого самоврядування, 
слід зупинитися на Указі Президента України «Про 
Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020». Так, 
одним із пріоритетів, який визначає Указ, встанов-
люється забезпечення спроможності місцевого са-
моврядування та реалізація у повній мірі положень 
Європейської хартії місцевого самоврядування, 
принципів субсидіарності, повсюдності і фінансо-
вої самодостатності місцевого самоврядування [11].

Декларуючи необхідність і неухильність євро-
інтеграційного шляху розвитку України, а відтак 
і перебудови системи місцевого самоврядування 
у відповідності із європейськими стандартами, 
Президент України заклав потребу у розробці ді-
євих процедурних елементів здійснення такого са-
моврядування. І одним із таких елементів як раз 
і є делегування повноважень у системі місцевого 
самоврядування.

Особливе місце в системі правового регулювання 
місцевого самоврядування в частині забезпечення 
процесу делегування повноважень займають Поста-
нови Кабінету Міністрів України. Їх основний регу-
ляторний вплив поширюється не на самі суб’єкти 
місцевого самоврядування (представницькі органи, 
органи самоорганізації населення тощо), а безпосе-
редньо на органи державної влади (місцеві державні 
адміністрації, регіональні представництва органів 
державної влади, органи що надають публічні по-
слуги населенню) і мета таких Постанов полягає 
головним чином у визначенні потенційно можливого 
обсягу повноважень державних органів, які можуть 
бути делеговані на рівень місцевого самоврядуван-
ня. Зокрема щодо доступу до державних реєстрів, 
адміністрування податкових надходжень тощо.

Постанови Кабінету Міністрів України для цілей 
даного дисертаційного дослідження виконують роль 
інструментів практичного втілення можливостей 
та реалізації прав для органів місцевого самовря-
дування в частині легування повноважень. При 
цьому такі Постанови стосуються діяльності саме 
органів державної влади, оскільки ля останніх ви-
ступають фактичними програмними документами 
алгоритмізації їх діяльності в процесу делегування 
повноважень, ресурсів та відповідальності за їх не-
виконання, або навпаки — регламентують процес 
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прийняття повноважень, що делегуються від органів 
місцевого самоврядування.

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Статути територіальних громад, регламенти рад 
та інші акти в системі органів місцевого самовря-
дування також можна віднести до інструментів 
організаційно- правового забезпечення процесу 
делегування повноважень в системі місцевого са-
моврядування. Однак, на нашу думку їх не можна 
відносити до інструментів суто правового характеру, 
оскільки за своєю природою норми права мають 
загальнообов’язковий характер для кола осіб, що 
є суб’єктами відносин в системі місцевого самовря-
дування. натомість відповідні регламенти, статути 
тощо мають суто локальний характер, регламенту-
ють діяльність конкретних представницьких органів 

конкретних територіальних громад, визначають та 
деталізують ті засади та аспекти делегування повно-
важень які лише у загальному вигляді встановлю-
ються на законодавчому рівні. При цьому такі акти 
місцевого самоврядування мають ключове значення 
в процесі регулювання діяльності представницьких 
органів місцевого самоврядування та органів самоо-
рганізації населення, розширюючи та деталізуючи 
їх спроможність та можливості на практиці реалі-
зувати право громади на самоврядування.

Насамкінець слід відмітити, що успішність ре-
алізації більшості повноважень органів місцевого 
самоврядування значною мірою залежить від сту-
пеню зрілості економічних, політичних та правових 
інститутів, в цілому, і від ефективності функціо-
нування правового механізму реалізації зокрема.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  
ГРОМАД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
 ОБЩИН ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

STRATEGIC DIRECTIONS DEVELOPMENT OF TERRITORIAL  
COMMUNITIES OF THE LUHANSK REGION

Анотація. У статті здійснено розгляд стратегій розвитку територіальних громад Луганської області, оприлюднених на 
офіційних сайтах громад, з метою визначення пріоритетів у стратегічному розвитку територіальних громад. Стратегії роз-
витку територіальних громад Луганської області розробляються у відповідності до Стратегії сталого розвитку України до 
2030 року, з урахуванням положень Стратегії розвитку Луганської області 2021–2027 рр. та спираючись на інші законодавчі 
та нормативні акти України. У процесі дослідження доведено, що стратегічні напрями територіальних громад Луганської 
області розкривають особливості траєкторії розвитку міст, селищ Луганської області в довгостроковій перспективі. З’ясо-
вано, що у стратегіях розвитку територіальних громад Луганської області зазначаються стратегічні напрями щодо роз-
витку соціально- економічної сфери, розбудови інфраструктури громади, формування сприятливого бізнес- середовища, 
підвищення якості життя та розвиток людського капіталу, забезпечення комфортних, безпечних та екологічних умов про-
живання, формування цілісного гуманітарного простору громади та задоволення потреб усіх категорій громадян, розвит-
ку людського капіталу, збереження довкілля, забезпечення екологічно збалансованого і раціонального природокористу-
вання, покращення послуг, які надаються в громаді. Визначено завдання, відповідно до яких уможливлюється досягнення 
стратегічних цілей територіальних громад Луганської області. Стратегічний напрями розвитку територіальних громад 
Луганської області визначаються із залученням широкого кола мешканців громади, які належать до різних статевовікових 
груп, соціального статусу, що дозволяє досягти спільного прийняття управлінських рішень в громаді.

Стратегічні напрями розвитку територіальних громад Луганської області взаємопов’язані та узгоджені з довгостро-
ковими стратегіями, планами і програмами розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях, а також забез-
печується розвиток громади для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.

Ключові слова: стратегічні напрями, стратегія розвитку, територіальна громада, Луганська область.

Аннотация. В статье осуществлено рассмотрение стратегий развития территориальных общин Луганской области, 
опубликованных на официальных сайтах общин, с целью определения приоритетов в стратегическом развитии терри-
ториальных общин. Стратегии развития территориальных общин Луганской области разрабатываются в соответствии 
со Стратегией устойчивого развития Украины до 2030 года, с учетом положений Стратегии развития Луганской области 
2021–2027 гг., а также опираясь на другие законодательные и нормативные акты Украины. В процессе исследования 
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доказано, что стратегические направления территориальных общин Луганской области раскрывают особенности тра-
ектории развития городов, сел Луганской области в долгосрочной перспективе. Установлено, что в стратегиях разви-
тия территориальных общин Луганской области указываются стратегические направления по развитию социально- 
экономической сферы, развитию инфраструктуры общины, формированию благоприятной бизнес- среды, повышению 
качества жизни и развитие человеческого капитала, обеспечение комфортных, безопасных и экологических условий 
проживания, формированию целостного гуманитарного пространства общины и удовлетворения потребностей всех 
категорий граждан, развитию человеческого капитала, сохранению окружающей среды, обеспечению экологически 
сбалансированного и рационального природопользования, улучшению услуг, предоставляемых в обществе. Опреде-
лены задачи, согласно которым становится возможным достижение стратегических целей территориальных общин 
Луганской области. Стратегические направления развития территориальных общин Луганской области определяются 
с привлечением широкого круга жителей общины, принадлежащие к разным половозрастным группам, социального 
статуса, позволяющего достичь совместного принятия управленческих решений в общине.

Стратегические направления развития территориальных общин Луганской области взаимосвязаны и согласованы 
с долгосрочными стратегиями, планами и программами развития на региональном и местном уровнях, а также обе-
спечивают развитие общества для удовлетворения потребностей нынешнего поколения с учетом интересов будущих 
поколений.

Ключевые слова: стратегические направления, стратегия развития, территориальная община, Луганская область.

Summary. The article contains a review of development strategies of territorial communities of Luhansk region, which pub-
lished on the official websites of communities, in order to determine priorities in the strategic development of territorial com-
munities. Development strategies of territorial communities of Luhansk region are developed in accordance with the Strategy 
for Sustainable Development of Ukraine until 2030, taking into account the principles of the Development Strategy of Luhansk 
region 2021–2027 and based on other laws and regulations of Ukraine. The author proved that the strategic directions of the 
territorial communities of Luhansk region reveal the peculiarities of the trajectory of development of cities, villages of Luhansk 
region in the long run in the course of the research. It was found out that development strategies of territorial communities 
of Luhansk region indicate strategic directions of the development of the socio- economic sphere, community infrastructure 
development, formation of a favorable business environment, improving the quality of life and human capital development, 
providing comfortable, safe and ecological living conditions, formation of a holistic humanitarian space of the community and 
satisfaction the needs of all categories of citizens, environmental protection, ensuring ecologically balanced and rational nature 
management, improving community services. The author identified the tasks, the implementations of which allow achieving the 
strategic goals of the territorial communities of Luhansk region. Strategic directions of development of territorial communities of 
Luhansk region are determined with the involvement of a wide range of community residents belonging to different age groups, 
social status, which allows achieving joint management decisions in the community. The strategic directions of development of 
territorial communities of Luhansk region are interconnected and coordinated with long-term strategies, plans and development 
programs at the state, regional and local levels, as well as community development to meet the needs of future generations 
taking into account the interests of future generations.

Key words: strategic directions, development strategy, territorial community, Luhansk region.

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

тичними завданнями. У сучасних умовах рефор-
мування публічної сфери стратегічне управління 
в органах місцевого самоврядування набуває все 
більшого поширення. Тим більше в умовах децен-
тралізації територіальні громади отримують все 
більше можливостей визначити напрями розвит-
ку в довгостроковій перспективі. У зв’язку з цим 
територіальні громади розробляють свої стратегії 
розвитку та презентують їх на офіційних вебсай-
тах. Ці стратегії розвитку покликані спрямува-
ти діяльність органів місцевого самоврядування 
на розв’язання основних соціально- економічних 
проблем певної території, підвищення якості жит-
тя мешканців громади. Територіальні громади 
Луганської області мають розвиватися в більш 
складних умовах ніж інші, оскільки знаходять 
у територіальній близькості зони АТО. Зруйнова-

ні житлові будівлі населення у деяких населених 
пунктах в результаті бойових дій, негативна тен-
денція зменшення чисельності населення грома-
ди, перевищення смертності над народжуваністю, 
старіння населення, негативне сальдо міграції, 
відставання рівня розвитку соціальної сфери від 
потреб населення, брак бюджетних коштів на соці-
альні програми, відтік трудових ресурсів до інших 
регіонів України, недостатність програм навчання 
для підприємців, молоді, населення зумовлюють 
нові підходи до розроблення стратегічних напрямів 
розвитку конкурентоспроможних територіальних 
громад в Луганській області.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти розвитку територіальних громад дослід-
жують Г. Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко, 
О. Берданова, В. Вакуленко, Н. Гринчук, В. Колтун, 
В. Куйбіда, А. Ткачук В. Кравців, І. Сторонянської, 
І. Cеменець- Орлова, І. Цегельна. Проте, питання 
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стратегічного розвитку територіальних громад по-
требують більш детального вивчення.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає 
у визначенні стратегічних напрямів територіальних 
громад Луганської області.

Основна частина. Стратегічний розвиток терито-
ріальних громад передбачає поступове розв’язання 
завдань щодо підвищення дієздатності громади, 
що досягається через спільну реалізацію інтере-
сів влади, громади та бізнесу. Стратегія розвитку 
територіальної громади є певним дороговказом, 
відповідно до якого розробляється сукупність чіт-
ких пріоритетних кроків щодо подальших дій щодо 
покращення різних сфер життєдіяльності громади. 
Завдяки розробленню стратегії розвитку представ-
ники територіальної громади можуть передбачити 
траєкторію розвитку певної території в майбутньо-
му, що виявляється в стратегічному баченні грома-
ди, стратегічних цілях та очікуваних результатах.

Сучасні стратегії розвитку територіальних гро-
мад розробляються у відповідності до Стратегії ста-
лого розвитку України до 2030 року, з урахуванням 
положень Стратегії розвитку Луганської області 
2021–2027 рр. та спираючись на інші законодавчі 
та нормативні акти України.

У Стратегії розвитку Луганської області на 2021–
2027 роки зазначаються такі пріоритетні напрями 
розвитку: 1) економічне зростання регіону: конку-
рентоспроможність, смартспецалізація, сприят-
ливе бізнес- середовище; 2) відновлення критичної 
інфраструктури регіону; 3) ефективне управління, 
орієнтоване на людину; 4) безпека, національна 
ідентичність та цілісний інформаційний простір 
[6]. Таким чином, органи місцевого самоврядування 
територіальних громад мають врахувати вищезазна-
чені пріоритети при розробленні стратегії розвитку 
громади.

На думку І. Архипенка, розробляючи стратегії 
розвитку об’єднаної територіальної громади, необ-
хідно враховувати дві основні умови: розвиток тери-
торіальних громад повинен відбуватися в напрямі 
поліпшення всіх сфер життєдіяльності: економічної, 
соціальної, культурної, політичної, екологічної, ду-
ховної тощо; до процесу розробки та впровадження 
стратегії розвитку територіальної громади повинні 
бути максимально залучені її жителі [1].

З метою визначення стратегічних напрямів в усіх 
сферах життєдіяльності громади, як правило, за-
лучається широке коло мешканців громади, які 
належать до різних статевовікових груп, соціаль-
ного статусу. Такий підхід дозволяє ідентифікува-
ти та знайти прийнятні шляхи усунення проблем 
громади, забезпечити налагодження діалогу між 
громадськістю та владою. При цьому однією з ос-
новних складових процесу планування є обов’язкова 
участь у ньому усіх активних та зацікавлених пред-
ставників громади. Стратегія, участь у розробленні 
якої взяли мешканці громади відображає інтереси 

усіх громадян і сприймається громадою як власна 
стратегія.

З метою з’ясування пріоритетів стратегічного 
розвитку територіальних громад Луганської області 
ми розглянули чинні стратегії розвитку, які опри-
людненні на сайтах територіальних громад Луган-
ської області у 2021 році.

З Табл. 1 помітно, що більшість територіаль-
них громад Луганської області орієнтується, перш 
за все, на розвиток економічної сфери, залучення 
інвестицій, розбудову інфраструктури регіону. 
Узагальнюючи, можемо зазначити, що досягнен-
ня стратегічних цілей щодо розвитку економічної 
сфери територіальних громад Луганської області 
уможливлюється за рахунок розбудови якісної та 
доступної інфраструктури громади; взаємовигідного 
співробітництва органів місцевого самоврядування, 
бізнесу, громадськості задля місцевого економічного 
та соціального розвитку громади; створення спри-
ятливих умов для залучення інвестицій; створення 
сприятливого бізнес- клімат для розвитку підпри-
ємств, сільського господарства, а також традиційних 
галузей виробництва.

Прийшов час новоствореним громадам генеру-
вати спроможність до саморозвитку, переходити 
від успішного адміністрування централізованих 
коштів до активізації підприємницької діяльно-
сті, створення умов для покращення інвестиційної 
складової розвитку територій тощо, а відтак, що 
найголовніше, відшукування та мобілізації місце-
вих фінансових ресурсів [19, с. 45].

Подолання проблем щодо економічного розвит-
ку територіальних громад відбуватиметься шля-
хом формування місцевої політики, спрямованої 
на створення сприятливого бізнес- середовища та 
інфраструктурного розвитку, що передбачає: про-
сування інвестиційного потенціалу громади на зов-
нішні ринки; формування та підтримка партнерств 
та кластерів; створення якісних інвестиційних про-
дуктів та умов для інвестування (індустріальний 
парк, промислова зона тощо); розвиток сільсько-
господарського виробництва та переробки із висо-
кою доданою вартістю; «цифровізацію» бізнесу та 
промисловості; підтримку розвитку науки та інно-
вацій, впровадження наукових розробок; підтримку 
стартапів; розвиток інфраструктури та послуг для 
бізнесу: бізнес- центр, бізнес- інкубатор, інновацій-
ний центр трансферу технологій тощо; наближення 
системи підготовки кадрів у відповідність до потреб 
місцевої економіки; забезпечення активної промоції 
місцевого товаровиробника; маркетинг та брендінг 
громади.

Створення якісних умов життя мешканців гро-
мади буде забезпечено шляхом підвищення доходів 
громадян; реалізації державних програми підтрим-
ки внутрішньо переміщених осіб; впровадження 
мінімальних соціальних стандартів, реформування 
медичної, соціальної та освітньої галузей з метою 
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Таблиця1
Напрями розвитку, що зазначені у стратегіях розвитку територіальних громад Луганської області

Назва територіальної 
громади

Напрями розвитку, що зазначені у стратегіях розвитку територіальних громад  
Луганської області

Троїцька територіаль-
на громада

 – розвиток екологічно дружнього бізнесу та залучення інвестицій;
 – якісний життєвий простір людини, енергоефективність та безпечність території громади;
 – формування цілісного гуманітарного простору громади та задоволення потреб усіх ка-
тегорій громадян;

 – громада ефективного врядування, рівного доступу та розширення можливостей [14]

Марківська територі-
альна громада

 – формування дієвої інфраструктури громади з урахуванням вимог інклюзивності;
 – підвищення якості життя та розвиток людського капіталу;
 – забезпечення сприятливого економічного та екологічного середовища громади [7]

Біловодська територі-
альна громади

 – підвищення економічної спроможності громади та залучення інвестицій;
 – створення активної громади з відкритим врядуванням та комфортним, енергоефективним 
і безпечним життєвим простором;

 – підвищення якості життя мешканців громади незалежно від статі, віку та інших соціально- 
демографічних характеристик [2]

Білокуракинська  
територіальна громада

 – розвиток екологічно дружнього бізнесу та залучення інвестицій;
 – безпечна, комфортна та енергоефективна громада;
 – цілісний гуманітарний простір громади та ефективне врядування;
 – гостинна громада комфортного відпочинку, туризму та активного дозвілля [3]

Новопсковська  
територіальна громада

 – – розвиток бізнесу та залучення інвестицій
 – розбудова інфраструктури ОТГ та надання якісних послуг
 – чисте довкілля — активний відпочинок, оздоровлення та туризм [10]

Коломийчиська  
територіальна громада

 – формування привабливого гуманітарного простору;
 – розвиток інфраструктури сільських територій [4]

Кремінська  
територіальна громада

 – розвиток місцевої економіки,
 – розвиток людського капіталу,
 – збереження довкілля [5]

Міловська  
територіальна громада

 – «Тут хочеться жити» Створення умов для комфортного та безпечного проживання людей, 
розвиток сільських територій.

 – «Кожна людина найвища цінність». Розвиток людського капіталу.
 – «Економіка що забезпечує розвиток». Підвищення економічної спроможності.
 – «Ми відкриті для всіх». Популяризація Міловщини [17]

Станично- Луганська 
територіальна громада

 – забезпечення економічного розвитку і формування бізнес- середовища;
 – захист і примноження людського і соціального капіталу;
 – забезпечення екологічно збалансованого і раціонального природокористування [13]

Новоайдарська  
територіальна громада

 – створення ефективної системи управління ОТГ, інституційне становлення громади;
 – створення якісних умов життя у населених пунктах громади;
 – забезпечення комфортних, безпечних та екологічних умов проживання;
 – створення сприятливих умов для прозорого економічного розвитку [9]

Чмирівська  
територіальна громада

 – конкурентоспроможна громада;
 – комфортна громада;
 – громада соціального розвитку [18]

Щастинська  
територіальна громада

 – ефективне управління — активний бізнес;
 – розвиток інфраструктури ОТГ та якісні послуги;
 – сільський розвиток — відродження українського села [16]

Широківська  
територіальна громада

 – – зростання економічної спроможності громади;
 – підвищення якості життя мешканців громади;
 – покращення послуг, які надаються в громаді [15]

Нижньодуванська  
територіальна громада

 – підтримка спроможності громади та підвищення якості життя;
 – розвиток інфраструктури сільських територій [8]

Рубіжанська  
міська громада

 – економічний розвиток громади та підвищення конкурентоздатності
 – розвиток інфраструктури громади та системи надання соціальних послуг
 – створення сприятливих умов для залучення інвестицій [11]

Сєвєродонецька  
міська територіальна 

громада

 – SMART — трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади;
 – комфорт життя людини як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика;
 – людський розвиток через інновації управління та довіру до влади [12]
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оптимізації їх системи і переорієнтації на надання 
якісних, доступних послуг населенню, відповідно 
до потреб окремих соціальних груп в сучасних тен-
денціях розвитку суспільства.

Отже, можемо зазначити, що стратегічні напря-
ми розвитку територіальних громад Луганської об-
ласті взаємопов’язані та узгоджені з довгострокови-
ми стратегіями, планами і програмами розвитку на 
державному, регіональному та місцевому рівнях, 
а також забезпечується розвиток громади для за-
доволення потреб нинішнього покоління з ураху-
ванням інтересів майбутніх поколінь.

Висновки. Визначення стратегічних напрямів 
розвитку територіальних громад Луганської облас-
ті дозволяє сформувати уявлення про траєкторію 
розвитку як окремої громад, так і регіону в цілому 
в довгостроковій перспективі. Обґрунтування стра-
тегічних напрямів розвитку територіальних громад 
Луганської області зумовлює необхідність чіткого 
цілепокладання та розробки програм досягнення 
цілей, наявності ефективних і водночас «м’яких» 

технологій планування за участю громадськості, 
тобто певного розвитку методологій і технологій 
розробки стратегій. На підставі розгляду оприлюд-
нених чинних стратегій розвитку територіальних 
громад Луганської області можемо зазначити, що 
пріоритетними стратегічними напрямами є ство-
рення комфортних умов проживання в громаді, 
внаслідок розвитку промислового виробництва та 
сільського господарства, подальшого впровадження 
ресурсо- та енергозберігаючих технологій, активіза-
ції інвестиційної діяльності шляхом забезпечення 
сприятливого інвестиційного клімату для внутріш-
ніх та зовнішніх інвесторів, підвищення доступності 
культурних послуг шляхом підтримки культурної 
та дозвіллєвої інфраструктури з урахуванням вимог 
інклюзивності; розширення культурних та розва-
жальних послуг з урахуванням потреб населення 
різного віку, статі, стану здоров’я. Перспективи 
подальшого дослідження вбачаємо у вивченні осо-
бливостей розроблення стратегії розвитку терито-
ріальної громади.
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Summary. The article examines modern theoretical and methodological problems in the field of national 
security in Ukraine.

The problem under study is to reduce costs and obtain maximum productivity from the inventory system of 
the Ukrainian machine- building plant “fed”.

The article presents the results of a study conducted by the authors on the analysis of modern theoretical 
and methodological problems in the field of national security in Ukraine. Main scientific results: today a complex 
approach, synthesis of accumulated knowledge, explanation of the essence of the studied phenomena, which is 
the main function of the science of national security, come to the fore. It is revealed that the basis of the three 
concepts is anthropocentrism, an, his needs, the state’s provision of peace, freedom, justice, growth of material 
and spiritual well-being. The research results can be used to improve the management system of the national 
security sphere in Ukraine, to optimize the management processes of the national security sphere in Ukraine and 
to achieve higher economic results.

Key words: national security, national security in Ukraine, the national security system.
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Statement of the problem. From the standpoint 
of national security of states, not only the state 

of economies determines their position in the world. 
These include social, military, political, religious, 
ideological, cultural, national and other factors that 
together directly or indirectly affect the state of 
states and their foreign and domestic policies. At the 
same time, the axiom: “a weak state is the object of 
expansion and can exist only under the protectorate 
of a stronger state or group of states” has not lost its 
relevance in modern conditions. Yes, a strong state 
itself pursues a policy of expansion. And progress de-
pends on what kind of state it is.

National security considers the territory of 
the country to be the main, constant factor in the 
strength of influence, which determines the devel-
opment of the state, including and the level of its 
dependence on world economic processes. Territory, 
population and public authority are the most import-
ant attributes of the state. Its characteristics direct-
ly or indirectly affect all indicators of state power. 
This fact alone forces us to treat the state’s security 
structures carefully and responsibly. That is why 
the research topic of modern theoretical and meth-
odological problems in the field of national security 
in Ukraine is relevant.

Analysis of recent researches and publications. The 
school of political realism has gained wide recognition 
in American scientific and political circles. Hans Mor-
genthau (1904–1980), a professor at the University 
of Chicago, is considered to be the school’s chief theo-
rist. For 20 years he headed the Center for Foreign and 
Military Policy Studies. His major theoretical work, 
Politics Among Nations, lasted five editions between 
1948 and 1978. It is considered a classic of political 
realism, according to which “relations between nations 
are not much different from relations between individ-
uals, the difference is only in scale.” The Morgenthau 
School has become a widely recognized medium, the 
embodiment of a synthesis of theory and practice in 
US foreign policy. Supporters of the school were and 
are well-known politicians and scientists J. Kennan, 
Z. Brzezinski, W. Rostow, S. Huntington and others.

Like the classics of geopolitics, G. Morgenthau 
believed that “geography is the most stable factor in 
the power of the state.” In this his opinion coincides 
with the opinion of Spikman. One of their geopolitical 
recipes states: “He who rules the heartland rules the 
World Island.”

The theoretical predecessors of political realism 
were the political teachings of N. Machiavelli and 
T. Hobbes. The “realists” consider Protestant theorist 
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R. Niebuhr to be his teacher, who proposed a division 
between morality and politics; historian Charles Byrd, 
who considered the history of international relations 
through the struggle of “national interests”; geopol-
itics N. Spikman, who considered international rela-
tions “a battleground for power.”

Scientific and methodological development of prob-
lems in this field of knowledge must be developed tak-
ing into account not only national but also planetary, 
geopolitical realities. When studying these issues, 
you should use the textbook “Global and National Se-
curity”, for general. ed. G. P. Sitnik [2, p. 269–301].

In-depth study and systematization of the achieve-
ments of the theoretical discourse that has developed 
in modern science allows us to create a theoretical 
and methodological basis for a systematic search for 
the optimal model of national security for Ukraine. 
This approach will adequately assess the political and 
socio- economic features of strengthening Ukraine’s 
national security in the context of world and European 
experience.

But both general issues of theory and methodol-
ogy, and issues of methodology for the formation of 
national security in Ukraine are still insufficiently 
developed in the scientific literature. Some analysis 
and coverage of the outlined issues were made in their 
works, in particular, Abramov V. I., Andrushchen-
ko V. P., Bakumenko V. D., Weber M., Grigoruk P. M., 
Dzvinchuk D. I., Ishchenko M. P., Ishchenko O. M., 
Kremen V. G., Mikhalchenko M. I., Molodtsov O. V., 
Mocherny S. V., Podolchak N. Yu., Pushak Ya. Ya. and 
Vorona P. V., Samoilenko L. Ya., Sitnik G. P., Smoly-
anyuk V. F., Tertichka V. V., Toffler O., Feyerabend 
P., Filipenko A. S., Khrushchev N. A., Shary V. I. and 
others.

It is appropriate to emphasize that the methodology 
of analysis of the international situation and forecast-
ing of geopolitical development, as well as the meth-
odological basis for developing and evaluating options 
for national security strategy are thoroughly analyzed 
in the textbook “Epobal National Security” [1].

Formulation purposes of article (problem). From 
the standpoint of national security of states, not only 
the state of economies determines their position in the 
world. These include social, military, political, reli-
gious, ideological, cultural, national and other factors 
that together directly or indirectly affect the state of 
states and their foreign and domestic policies. At the 
same time, the axiom: “a weak state is the object of 
expansion and can exist only under the protectorate 
of a stronger state or group of states” has not lost its 
relevance in modern conditions. Yes, a strong state 
itself pursues a policy of expansion. And progress de-
pends on what kind of state it is.

National security considers the territory of the 
country to be the main, constant factor in the strength 
of influence, which determines the development of 
the state, including and the level of its dependence on 

world economic processes. Territory, population and 
public authority are the most important attributes of 
the state. Its characteristics directly or indirectly af-
fect all indicators of state power. This fact alone forces 
us to treat the state’s security structures carefully and 
responsibly. That is why the research topic of modern 
theoretical and methodological problems in the field 
of national security in Ukraine is relevant.

In the context of solving these issues on the success-
ful organizational activities of public authorities and 
local governments, their officials, public leaders, all 
national and patriotic forces in the field of national 
security, the main methodological and theoretical tasks 
are their professional understanding of the essence 
and content of all laws, rules, procedures, categories 
and concepts by which diverse, complex problems are 
solved.

The main material. The study of topical issues of 
methodology and theory of national security in mod-
ern conditions according to the requirements of the 
methodology must begin with the clarification of the 
categories “theory” and “methodology”. In particu-
lar, “theory” means an explanation of a problem with 
providing evidence of the maximum degree. Theo-
ry — a scientific form of generalization of facts and 
identification of their inherent properties, the estab-
lishment of patterns in our context, in the national 
security system. Sufficient elaboration of questions 
of theory and methodology can be found in the Socio- 
Political Encyclopedia, ed. prof. M. P. Ishchenko [1, 
p. 528–529].

In a broad sense, the word theory means a special 
sphere of human activity and its results, which in-
cludes a set of ideas, views, concepts, students, ideas 
about objective reality. Theory usually precedes prac-
tice, can oppose practice as a subject- sensory activity, 
but is always in organic unity with it.

In the context of studying the master’s degree in 
public administration and administration of national 
security, the theory is a higher, reasonable, logically 
consistent system of scientific knowledge, which gives 
a holistic view of the essential properties, patterns, 
cause-and-effect relationships, determinants that de-
termine the nature of the functioning and development 
of the national security system of Ukraine.

The category “methodology” is used in several 
senses, namely as: a) the basis of scientific- cognitive, 
practical- transforming and educational activities of 
human society; b) the doctrine of ways to organize 
cognition and transformation of reality; c) a set of 
principles, methods and techniques of research used 
in relation to our issues in the science of national se-
curity.

That is, for the topic we are considering, the meth-
odology is a science of a set of principles, methods and 
ways of organizing and constructing theoretical and 
practical human activities and the doctrine of the na-
tional security system of Ukraine [3].
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In the methodology of national security it is ex-
pedient to use the following theoretical and method-
ological rules:
1) to avoid haste, to accept in judgments and then to 

execute only that which does not cause doubt;
2) divide each complexity, problem into as many parts 

as needed to solve them;
3) think in order, start with the simple and easy to 

learn and go to the complex;
4) make a complete list of problems and conduct a gen-

eral review and analysis to make sure that nothing 
is missed.
Defining the initial methodological principle, it 

should be immediately emphasized that as such in 
the process of scientific development of the theory 
and methodology of national security of Ukraine in 
modern conditions and the creation of theoretical and 
methodological and political and legal framework for 
research and practical solutions to security problems 
and problems it is necessary to be guided by the current 
legislative acts.

According to the Law of Ukraine “On National 
Security of Ukraine”, the main task of science is to 
outline the theoretical and methodological principles 
of strengthening national security and on the basis of 
the basic values   of humanism and democracy to deter-
mine the most effective priorities of national security. 
This is specified in the following main scientific tasks: 
a comprehensive review of the security and defense of 
Ukraine, analysis of basic approaches to theory, laws 
and principles of methodology and argumentation and 
verification not only as fundamental but also as specif-
ic components that create theoretical methodological 
principles of national security [5].

Under modern transformational conditions, 
Ukrainian society, like the rest of the world, is chang-
ing rapidly, new technologies are emerging. Therefore, 
given the various internal and external challenges, 
in determining ways to build a system of national se-
curity, we must first identify the original ideas, the 
defining features of a particular scientific picture of 
the modern world and the system of epistemological 
and methodological settings of science. This is the 
starting point for the formation of the national secu-
rity policy of the Ukrainian state.

Innovative theoretical and methodological prin-
ciples of the philosophy of humanism and democracy 
are the main ones in understanding the processes of 
adaptation of the national security system of Ukraine 
to European priorities and standards. Without them, 
it is impossible to move forward. They allow you to 
model various new models and ways to build an effec-
tive system of national security in accordance with any 
qualitative or abrupt changes in domestic and global 
macro- ethno-socio- tectonics.

It is also a methodology for studying the threats to 
the national security of the Ukrainian people, which 
create a variety of metamorphoses in public commu-

nications of various subjects and objects under the 
conditions of spontaneous or gradual change of their 
parameters. Various local or global crises, risks and 
unpredictable shocks, catastrophes, the number and 
scale of which are growing in nature and in world civ-
ilization, pose a great danger to people, countries and 
states.

Innovative development in the methodological 
search for science requires a share of empirical re-
search. They are used to correct statistics, methods 
of comparative and institutional analysis. Here the 
research of features of activity of public authorities 
in maintenance of safety of vital activity of all social 
groups of the population is carried out. The law gives 
them the functions, rights, responsibilities, structure 
that are characteristic of similar institutions in other 
states, which ensure the development of public orga-
nizations, the rule of law, and other structural units 
specific to different countries.

Among them, first of all, it is necessary to study 
the following definitions used in the Law of Ukraine 
“On National Security of Ukraine”. In particular, 
Ukraine’s national security is defined as the protection 
of state sovereignty, territorial integrity, democratic 
constitutional order and other national interests of 
Ukraine from real and potential threats. And state 
security means the protection of state sovereignty, 
territorial integrity and democratic constitutional 
order and other vital national interests from real and 
potential threats of a non-military nature. Military 
security is characterized as the protection of state sov-
ereignty, territorial integrity and democratic consti-
tutional order and other vital national interests from 
military threats.

And how is public security and order characterized? 
The Law of Ukraine “On National Security of Ukraine” 
states that the protection of vital interests for soci-
ety and the individual, human and civil rights and 
freedoms, the provision of which is a priority of the 
security forces, other state bodies, local governments, 
their officials and the public, who take coordinated 
measures to implement and protect national inter-
ests from the impact of threats. The term “threat to 
the national security of Ukraine” means phenomena, 
trends and factors that make it impossible or difficult 
or may make it impossible or difficult to realize the 
national interests and preservation of national values   
of Ukraine.

As we can see, the Law of Ukraine clearly defines 
priorities and tasks in the field of national security of 
Ukraine. It outlines the activities of state- governing 
administrative entities, ie the central bodies of state 
power, the nature and patterns of formation and devel-
opment of national security relations, laws and prin-
ciples of formation and operation public authorities, 
which are entrusted by law with tasks and responsi-
bilities in the field of national security of Ukrainian 
society.
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At the institutional level, the institutions of im-
plementation of functions for the functioning and 
strengthening of national security, their responsibility 
to the people — the bearer of sovereignty and the only 
source of power in Ukraine [4]. The mechanisms of ac-
tion and forms of influence of government entities on 
the activities, interaction of citizens and social groups 
in the field of national security are also analyzed.

Modern high-speed, socio- economic and political, 
sometimes unpredictable, changes and processes, cri-
ses, challenges require the continuous development 
of science on national security both in the field of re-
thinking and improving its research procedure and in 
achieving new knowledge in the studied no security 
phenomena and processes. Also, timely updating of 
the theoretical and methodological base and the en-
tire system of knowledge and research in the field of 
national security must be ensured.

With each change in the geopolitical conditions of 
development of the modern world order, the scientific 
and methodological requirements for studying the pro-
cess of strengthening national security under the influ-
ence of global metamorphoses should be changed and 
adapted, and its scientific and methodological support 
should be professionally developed. It is about concret-
izing the essence and content of categories, definitions 
of “international security”, “security policy of the Eu-
ropean Union”, “geopolitics”, “integration”, “transfor-
mation”, “modernization”, “globalization”, etc. and 
methodologies of differentiation, systematization and 
their progressive and negative influences and risky, 
crisis consequences for the sphere of national security.

The positive experience of the last thirty years 
shows that the most effective methodology for study-
ing the effects of reform and transformation process-
es on the formation and implementation of national 
security is based on system theory and methodology 
of the philosophy of humanism and democracy. Its 
development took place in the mid-80’s of XX century. 
on the basis of three basic scientific concepts developed 
by the author: 1) the concept of social- humanistic, 

liberal- democratic values, ideas, ideals and priorities 
of development of world civilization, constructive 
state formation in Ukraine according to the Ukrainian 
national idea; 2) the concept of socio- humanistic for-
mation sovereign, harmonious personality and age 
group of youth, humanization and democratization 
of their way of life; 3) the concept of juventology, its 
content, theory and methodology.

This methodology is based on the following basic 
socio- humanistic liberal- democratic values   and values: 
humanism, democracy, individual rights, freedom, 
equality, justice, dignity of each person and their rec-
ognition as the highest values   of all mankind; pro-
tection of peace, peace and philanthropy; national 
patriotism and protection of state sovereignty and 
its territorial integrity; anthropocentrism and its dem-
ocratic character; freedom of human life; honor and in-
dependence of the individual; freedom of independent 
choice of meaning and forms of life; universal equality 
(all born equal); refusal of aggressive violent methods 
of struggle and incitement of interethnic, interracial 
and intercivilizational enmity; war prevention, policy 
of neutrality; maintaining peace, material and spiritu-
al and cultural support of a decent standard of living.

Insights from this study and perspectives for fur-
ther research in this direction. In the theory of nation-
al security, in the essence of the theoretical aspect, 
today a complex approach, synthesis of accumulated 
knowledge, explanation of the essence of the studied 
phenomena, which is the main function of the science 
of national security, come to the fore. Of course, this 
requires the transition of science to a higher stage of 
its development. At the heart of the three concepts is 
anthropocentrism, man, his needs, the state’s provi-
sion of peace, freedom, justice, growth of material and 
spiritual well-being.

The state implements the goals and basic principles 
of state policy, which will guarantee society and ev-
ery citizen protection from threats and globalization 
influences on the status of the state, its role in the 
economy and public policy.
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КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА КРИЗОВОГО  
МЕНЕДЖМЕНТУ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

КОММУНИКАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КРИЗИСНОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

COMMUNICATIVE COMPONENT OF CRISIS  
MANAGEMENT DURING EXTREME CONDITIONS

Анотація. Стаття присвячена питанням форм війни добре відомими як «Гібридна війна», інформаційній освіченості 
громадянського суспільства. Отже, необхідно коротко простежити розвиток концепції гібридної війни, такої яку назвали 
війною нового покоління, щоб зрозуміти військові теорії виникнення війни в Україні. Мета не в тому, щоб надати повний 
огляд, але перерахувати основні етапи в його розвитку та зрозуміти шляхи формування інформаційної впливу на грома-
дян. Сфокусувавши увагу на сучасних формах і методах інформаційного впливу. Проаналізувавши різні форми та інте-
рактивні методи впливу, було зроблено висновок, що вони є невід’ємними компонентами, які впливають на ефективність 
процесу проведення інформаційних операцій та можуть бути застосовані на різних етапах операцій, Використання та 
поєднання на практиці різних форм та методів впливу формують відповідну зацікавленість, сприяють не тільки ефектив-
ності інформаційного процесу, а й активному формуванню фільтрів протидії інформаційного впливу.

Ключові слова: інтерактивні методи, інформаційні технології, інформаційна безпека, гібридні медіа.

Аннотация. Статья посвящена вопросам форм вой ны хорошо известными как «Гибридная вой на», информационной 
грамотности гражданского общества. Следовательно, необходимо коротко проследить развитие концепции гибридной 
вой ны, такой которую назвали вой ной нового поколения, чтобы понять военные теории возникновения вой ны в Укра-
ине. Цель не в том, чтобы предоставить полный обзор, но перечислить основные этапы в его развитии и понять пути 
формирования информационной воздействия на граждан. Сфокусировав внимание на современных формах и методах 
информационного воздействия. Проанализировав различные формы и интерактивные методы воздействия, был сде-
лан вывод, что они являются неотъемлемыми компонентами, которые влияют на эффективность процесса проведения 
информационных операций и могут быть применены на различных этапах операций, Использование и сочетание на 
практике различных форм и методов воздействия формируют соответствующую заинтересованность, способствуют не 
только эффективности информационного процесса, но и активному формированию фильтров противодействия инфор-
мационного воздействия.

Ключевые слова: интерактивные методы, информационные технологии, информационная безопасность, гибридная 
медиа.
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Summary. The article deals with the issues of forms of war well known as «Hybrid War», information education of civil so-
ciety. Thus, it is necessary to briefly trace the development of the concept of hybrid warfare, which has been called the war of 
the new generation, in order to understand the military theories of the war in Ukraine. The purpose is not to provide a complete 
overview, but to list the main stages in its development and understand the ways of forming informational impact on citizens. Fo-
cusing on modern forms and methods of information influence. After analyzing the various forms and interactive methods of in-
fluence, it was concluded that they are integral components that affect the efficiency of the information process and can be used 
at different stages of operations. The use and combination in the practice of different forms and methods of influence, contribute 
not only to the efficiency of the information process but also to the active form of filters to counteract the information impact.

Key words: interactive methods, Info Ops, information security, hybrid media.

Постановка проблеми. Інтеграція і глобаліза-
ція соціальних, економічних та культурних 

процесів, які відбуваються сьогодні у світі, пер-
спективи розвитку української держави, пов’язані 
з її інтеграцією у європейський простір, вимагають 
глибокого оновлення вітчизняної системи освіти, 
яка потребує наразі модернізації на всіх її рівнях, 
у тому числі й у галузі державного управління. За-
значене підтверджує висновки, що під час реагу-
вання на екстремальні ситуації існують недоліки 
в організації управління в гібридних середовищах, 
прийнятті своєчасних та оптимальних рішень під час 
операцій гібридного характеру, організації взаємодії 
між органами державної влади, що залучаються 
до інформаційних операцій, а також в проведенні 
відповідних меседжів для суспільства, що свідчить 
про недосконале відношення органів управління до 
процесу прийняття рішень на всіх рівнях від так-
тичних до стратегічного керівництва — організації 
взаємодії та своєчасній протидії інформаційному 
впливу.

У зв’язку із зазначеним актуалізується питання 
інформаційних та комунікативних технологій, які 
стали невід’ємною частиною повсякденного жит-
тя. Гостро постає проблема пошуку та поєднання 
таких форм і методів впливу, які б гарантовано за-
безпечили необхідний рівень організації взаємодії 
та своєчасній протидії інформаційним викликам.

Комунікативні процеси в сучасному глобалізо-
ваному світі інформаційних технологій перетво-
рюються на найважливіші складники політичної, 
економічної, соціальної, культурної та інших сфер 
міжнародної діяльності держави та недержавних 
«акторів». За цих умов здатність країни контролю-
вати інформаційні потоки, які виконують основну 
функцію, як система постійно пристосовується до 
будь-яких змін зовнішнього середовища, витриму-
ючи його вплив й управляти ними, формувати спри-
ятливе для себе інформаційне середовище виступає 
«м’яким» фактором сили і є не менш важливою, 
аніж зусилля «силових» структур (зі збройними 
силами включно) ворожих держав.

До факторів «м’якої» сили відноситься передусім 
рівень обізнаності світової громадськості щодо даної 
країни, її зовнішньо- політичного іміджу й репутації, 
що визначає її позиціонування в ієрархії суб’єктів 
міжнародних та транс- державних відносин.

За цих умов основним завданням держави є роз-
робка й здійснення кризових медіа- стратегій, спря-
мованих на захист власного іміджу в різноманітних 
інформаційних просторах й запобігання негативним 
впливам на репутацію даної держави.

Особливого значення набувають кризи, неодно-
значні за причинами й наслідками. З одного боку, 
кожна така криза є ударом для репутації, власності, 
фінансах тощо, неможливістю подальшого розвитку 
за наперед визначеними продуманими сценаріями. 
Але водночас, кожна така криза створює умови для 
системно- структурного оновлення, використання 
таких можливостей, які відкрилися саме завдяки 
кризі. Оскільки кризові ситуації гранично загос-
трюють деструктивні процеси, які увиразнюються 
вже у передкризовому періоді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблемних питань державного управління 
загалом, та державного управління у сфері інфор-
маційної протидії — зокрема, присвячено низку 
наукових праць.

Питання організації взаємодії є складовою 
частиною прийняття рішення керівником органу 
управління. Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій свідчить, що інформаційна безпека в сфері 
державного управління стала предметом досліджен-
ня в численних роботах багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених:

А. Баровська, Д. Дубов, В. Королько, В. Круть-
ко, Г. Почепцов, Г. Афанас’єв, Б. Борисов, Б. По-
рфір’єв, О. Лербінгер, Р. Льюіс, С. Фінк, Ф. Сай-
тел, П. Лагадек, Д. Фішман, О. Холсті, П. Брюс, 
С. Блек, С. Катліп, А. Сентер, Дж. Брум, П. Бурд’є, 
М. Реджестер, Дж. Ларкін, Г. Даулінг, К. Вільямс, 
П. Сендмен, Р. Боін, П. Харт, Т. Лібаер, Т. Кумбс 
та інші.

В. Бакуменко [3] вважає, що існує низка чинни-
ків впливу суспільних трансформацій на ефектив-
ність і результативність державного управління, 
зокрема, формування державно- управлінських 
рішень [4]. Отже, на організацію взаємодії в про-
цесі здійснення управління, впливають технології 
управління (методи, засоби, способи), альтернативи 
методів організації взаємодії, інформаційне забез-
печення зазначеного процесу [6].

Основні завдання управління в умовах надзви-
чайних ситуацій визначила А. Терент’єва, зокрема: 
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оперативне прийняття рішень та їх доведення ор-
ганів управління, організація та забезпечення по-
стійної взаємодії разом з організацією всебічного 
забезпечення [5].

Зарубіжні вчені Р. Глен, В. Мюррей, П. Менсура 
зазначають, що гібридні війни включають в себе 
цілу низку засобів для адаптивного поєднання для 
досягнення цілей за допомогою військових засобів, 
державних та недержавних.

Варто зазначити, що відповідно існують розроб-
ки російських вчених, які вивчали зміни у веденні 
бойових дій та виникненню нових форм ведення 
бойових дій.

Постановка завдання. При всіх проведених дослі-
дженнях, недостатньо дослідженими залишаються 
питання щодо організації інформаційної взаємодії 
між органами управління в гібридних середовищах.

Виклад основного матеріалу. Велику роль у сис-
темі управління ризиками відводять профілактики 
криз. На думку експертів, лише 14% криз відбу-
вається раптово, інші цілком передбачувані і очі-
кувані, отже, можна заздалегідь підготуватися до 
можливих труднощів і, тим самим, суттєво знизи-
ти ризик негативних наслідків кризи. Завдання 
полегшується тим, що особливості самої компанії 
багато в чому визначають ймовірність виникнення 
кризових ситуацій.

У сучасному розумінні криза (від грец. krisis — 
вихід, закінчення, суд і вище справедливе покаран-
ня) — це крайнє загострення протиріч у соціально- 
економічній системі, що загрожує її життєстійкості 
в навколишнім середовищі [4]. На думку П. Кух-
ти [6] перелік сукупності можливих позитивних 
і негативних наслідків кризи достатньо значний: 
оновлення, оздоровлення, перебудова соціально- 
економічної системи або її руйнування, виникнення 
нової кризи; загострення або послаблення кризи; 
різкі зміни в соціально- економічній системі, або 
м’який вихід з кризи; довгострокові, короткостро-
кові, якісні, кількісні зміни (або разом); незворотні 
або зворотні зміни.

Кризовою слід вважати ситуацію, що є деяким 
викликом суспільним уявленням про належний стан 
речей, традиції, цінності, захищеність, безпеку або 
цілісність держави [1; 4].

Нормативно визначення кризової ситуації закрі-
плено у спільному наказі Міненерговугілля України 
та МНС України від 15.09.2011 № 501/1001 «Про 
затвердження Вимог до визначення порядку дій 
персоналу підрозділу фізичного захисту, персоналу 
підрозділу обліку та контролю ядерних матеріа-
лів в умовах надзвичайних і кризових ситуацій», 
а саме: «кризова ситуація — ситуація, що склала-
ся на об’єкті внаслідок вчинення протиправної дії 
щодо об’єкта, яка може призвести або призвела до 
вчинення диверсії, крадіжки, іншого неправомір-
ного вилучення ядерних та інших радіоактивних 
матеріалів» [7].

Зважаючи на думки таких дослідників як Ан-
дреєв С. О., Барило О. Г. [4]; [10], Тищенко В. О. [8], 
Потеряйко С. П. [9], ці поняття мають розмить межі 
та ототожнюються.

Важливість гарно налаштованої комунікації осо-
бливо стає зрозумілою під час кризових ситуацій. Але 
під час криз, як правило, руйнуються навіть добре на-
лагоджені інформаційні потоки. Кризова ситуація — 
це завжди головна подія в усіх новинах дня (днів). 
Саме медіа під час кризових ситуацій відбирають, 
структурують та поширюють інформацію про кризу 
та про поведінку керівництва держави під час кризи. 
І таким чином, медіа формують думку громадськості 
щодо влади та її здатності реагувати на кризи.

У такій ситуації основним завданням уряду є роз-
робка та застосування системи антикризового реа-
гування та написання антикризової комунікативної 
стратегії. Ці заходи мають на меті як захист власно-
го іміджу конкретних урядовців, так і запобігання 
негативним впливам на репутацію держави в цілому. 
Окрім того, антикризові дії та їх комунікаційний 
супровід допомагають уникнути нерозуміння дій 
держави, хаосу та безладдя під час кризових ситу-
ацій, які можуть загрожувати безпеці населення.

Характерними проблемами комунікацій в умовах 
кризи є різке скорочення кількості параметрів, які 
піддаються контролю, зростання ролі інформації че-
рез відсутність чіткої та зрозумілої інтерпретації по-
дій, утрата довіри до офіційних каналів комунікації, 
розірвання інформаційних потоків, їх нездатність 
виконувати свої постійні функції і створення влас-
них систем забезпечення життєдіяльності і безпеки.

Для кризових комунікацій характерним елемен-
том стає не тільки дефіцит інформації, а й утрата 
довіри до джерел інформації [6].

У сучасних суспільствах створення, розповсю-
дження, розповсюдження, використання та мані-
пулювання інформацією є важливою економічною, 
політичною та культурною діяльністю. Інформа-
ційний фактор перетворився на важливий елемент 
можливостей, пов’язаних із безпекою, і є критичним 
для всіх напрямків діяльності.

Інформація є поширеною у різних сферах діяль-
ності. Він охоплює сферу цивільних та військових, 
національних та багатонаціональна, а також урядо-
ва та неурядова діяльність і передбачає врахуван-
ня як свідомого, так і властивого інформаційному 
впливу дій. Природа інформації є глобальною, все-
охоплюючою та багатогранною, в тому сенсі, що не 
може бути власником когось, коли вона відкриється 
у відкритому доступі. Незважаючи на технічні та 
процедурні системи, що контролюються державою, 
забороняти доступ та обмежувати споживання ін-
формації для аудиторій, надзвичайно важко обме-
жити світовий потік інформації протягом тривалого 
періоду часу. Інформаційне середовище від при-
роди повинно бути визнано в глобальних вимірах 
і не може бути обмежене конкретним середовищем 
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безпеки або експлуатації. Планування управління 
кризовими ситуаціями в рамках комплексного під-
ходу потребує розгляду операційного середовища 
як системи систем, орієнтованої в контексті все-
охоплюючого середовища безпеки та вбудованого 
в інформаційне середовище.

Створення і контроль системи освіти та підго-
товки, яка сприятиме здатності державі ефективно 
діяти в інформаційному середовищі, досягаючи сво-
єї мети в стратегічних комунікаціях та працюючи 
злагоджено для досягнення військово- політичних 
цілей щодо комунікації.

Ключовим аспектом навчання на всіх рівнях є 
інтеграція гнучких та адаптивних систем, які доз-
воляють, по-перше, змінюватись оскільки політи-
ка, доктрина, стандарти та процедури пов’язані зі 
стратегічними комунікаціями продовжують розви-
ватися, а по-друге, встановлювати тривалі проце-
си, що стосуються довгострокової освіти та потреби 
у навчанні в рамках інституціоналізованого підходу.

Стратегічні комунікації та комунікаційні мож-
ливості разом з функціями персоналу вимагають 
спеціального та належним чином навченого персо-
налу, який може ефективно виконувати свої кон-
кретні завдання.

В умовах становлення глобального інформацій-
ного суспільства підвищення ефективності функ-
ціонування органів державної влади неможливе 
без впровадження інноваційних технологій, які 
оптимізують взаємодію всіх галузей (гілок) влади 
як і пов’язана між собою. З цією метою країни чле-
ни ЄС розробили програми для органів державної 
влади. Приміром, НАТО затвердило новий стандарт 
об’єднаної спільної доктрини для операцій в кібер-
просторі [2], в яких визначили основні напрямки 
розвитку інформаційної сфери, а також визначи-
ли фундаментальні характеристики операцій в кі-
берпросторі та реалізацію національних стратегій 
впровадження інформаційних технологій у сфері 
стратегічного управління.

Саме тому рівень інформаційно- аналітичного за-
безпечення є важливою характеристикою діяльності 

держави, яка набуває важливого значення в проце-
сах соціально- економічного розвитку суспільства. 
Беззаперечним є світовий досвід інформатизації дер-
жавного управління, що інформаційно- аналітичне 
забезпечення належить розглядати, як один із стра-
тегічних напрямів підвищення ефективності діяль-
ності на всіх рівнях.

З системної точки зору концепція інформацій-
ного забезпечення органів державної влади і управ-
ління ґрунтується на уявленні про державу, як про 
складну багатофазну операційну систему, що вклю-
чає в себе упорядковану множину об’єктів органі-
заційного управління.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Таким чи-
ном, нами виявлено, що кожна криза — переломний 
етап в житті організації, з якого вона може виходити 
з різним ступенем успіху чи поразки. Криза несе 
в собі потенціал змін, розвитку організації.

Наявність оперативного та надійного зв’язку без 
перешкод має життєво- важливе значення під час 
кризи. Планування, підготовка та відпрацювання 
плану кризової комунікації забезпечує успішність 
операцій під час кризи. Робота з внутрішньою та 
зовнішньою аудиторіями та ЗМІ є складним завдан-
ням. Відсутність контролю та управління повідо-
мленнями, які надходять від лідерів реагування 
на подію, може викликати більший резонанс, ніж 
сама криза. Така динаміка може послабити довіру 
серед громадськості достатньо, щоб унеможливити 
виконання поставленого завдання, а також погано 
вплинути на органи реагування. Під час кризи по-
всякденні обов’язки працівника, відповідального за 
інформування громадськості, стають невід’ємною 
частиною зобов’язань кожного члена організації. 
Занадто обережне або зневажливе ставлення до ін-
формування громадськості під час кризи зіпсувало 
не одну репутацію. Класичний підхід працівника 
відділу зв’язків з громадськістю або працівника 
відділу інформування громадськості до кризової 
комунікації може стати основою для вдалого реа-
гування.
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ВИКОРИСТАННЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ  
«ЛІЙКИ ПРИЧИННОСТІ» ПРИ ФОРМУВАННІ  

ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ  
«ВОРОНКИ ПРИЧИННОСТИ» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

USING ADVANCED «FUNNEL OF CAUSALITY»  
FOR FORMATION OF UKRAINE’S FOREIGN POLICY

Анотація. В статті розглядаються напрямки використання системного підходу та положень теорії ухвалення рішень в 
процесах формування зовнішньої політики держави. Ці процеси є багатокритеріальними, багатовекторними та можуть 
мати певні проблеми (відсутність актуальної та своєчасної інформації, невизначеність із внутрішніми чи зовнішніми 
чинниками, обмеженість часу для ухвалення рішень тощо). Одним із пріоритетних інструментів дослідження процесів 
формування зовнішньої політики є «лійка причинності», яка дозволяє проаналізувати причини того чи іншого результа-
ту з врахуванням цілого набору різноманітних факторів.

При цьому «ситами» буде виступати певний набір факторів (політичних, соціальних, військових тощо). А поточний зов-
нішньополітичний курс держави може виступати початковим відліком системи (вхідним значенням) для наступних ітерацій 
ухвалення рішень щодо нової зовнішньої політики. Це дозволяє в доповнення до системного підходу застосовувати імітаці-
йне чи ситуаційне моделювання управлінських рішень на основі аналізу різних сценаріїв. Цей інструмент нами удосконале-
но, об’єднавши його з адаптованим підходом при проєктуванні управлінського рішення, взятим з теорії ухвалення рішень.

Тоді загальну модель формування набору альтернативних рішень, що можуть лягти в основу формування зовнішньої 
політики, можна представити у вигляді просторової багатовимірної структури системних знань про сферу зовнішньої 
політики. Фактично, ми перетворюємо «лійку причинності», в якій рішення відбираються з альтернатив в одній площині 
на «куб причинності», в якому на вибір альтернатив впливають додаткові фактори (відбір відбувається «в об’ємі»).

Запропонований нами процес формування зовнішньої політики держави як комбінація системного підходу, удоско-
наленої «лійки причинності» та підходу з теорії ухвалення рішень дозволяє отримати набір з великої кількості альтер-
нативних варіантів зовнішньої політики. Набір буде охоплювати практично всі можливі варіанти, які ми запропонуємо 
при налаштуванні цього процесу в моделі ухвалення рішення (моделі, альтернати, критерії розвитку ситуації). Це дасть 
змогу обрати найбільш ефективне на даний момент (оптимальне) управлінське рішення щодо формування поточної 
зовнішньої політики держави.

Ключові слова: зовнішня політика, процеси формування зовнішньої політики, системний підхід, теорія ухвалення 
рішень, лійка причинності, куб причинності, оптимальне та ефективне управлінське рішення.
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Аннотация. В статье рассматриваются направления использования системного подхода и положений теории приня-
тия решений в процессах формирования внешней политики государства. Эти процессы многокритериальны, многовек-
торны и могут иметь определенные проблемы (отсутствие актуальной и своевременной информации, неопределенность 
с внутренними или внешними факторами, ограниченность времени для принятия решений и т. д.). Одним из приоритет-
ных инструментов исследования процессов формирования внешней политики является «воронка причинности», кото-
рая позволяет проанализировать причины того или иного результата с учетом целого набора разнообразных факторов.

При этом «ситами» будет выступать определенный набор факторов (политических, социальных, военных и т. д.). А 
текущий внешнеполитический курс государства может выступать начальным отсчетом системы (входным значением) 
для следующих итераций принятия решений по новой внешней политике. Это позволяет в дополнение к системному 
подходу применять имитационное или ситуационное моделирование управленческих решений на основе анализа раз-
личных сценариев. Этот инструмент нами усовершенствована, объединив его с адаптированным подходом при проек-
тировании управленческого решения, взятым по теории принятия решений.

Тогда общую модель формирования возможного набора альтернативных решений, которые могут лечь в основу 
формирования внешней политики, можно представить в виде пространственной многомерной структуры системных 
знаний о сфере внешней политики. Фактически, мы превращаем «воронку причинности», в которой решение отбира-
ются из альтернатив в одной плоскости, в «куб причинности», в котором на выбор альтернатив влияют дополнительные 
факторы (отбор происходит «в объеме»).

Предложенный нами процесс формирования внешней политики государства, как комбинация системного подхода, 
усовершенствованной «воронки причинности» и подхода по теории принятия решений, позволяет получить набор из 
множества альтернативных вариантов внешней политики. Набор будет охватывать практически все возможные ва-
рианты, которые мы предложим при настройке этого процесса в модели принятия решения (модели, альтернативы, 
критерии развития ситуации). Это позволит выбрать наиболее эффективное на данный момент (оптимальное) управ-
ленческое решение по формированию текущей внешней политики государства.

Ключевые слова: внешняя политика, процессы формирования внешней политики, системный подход, теория приня-
тия решений, воронка причинности, куб причинности, оптимальное и эффективное управленческое решение.

Summary. The article deals with uses of the system approach and the theory of decision- making in the formation of foreign poli-
cy. These processes are multicriteria, multi- directional and can have some problems (lack of relevant and timely information, the un-
certainty of internal or external factors, the limited time for decision- making, etc.). One of the main research tools of the formation 
of foreign policy is a «funnel of causality» which allows to analyze the causes of an outcome with regard to a set of various factors.

At the same time, a certain set of factors (political, social, military, etc.) will act as «sieves». And the current foreign policy 
course can be an input value for subsequent iterations of decision- making on new foreign policy. This allows, in addition to a 
systems approach, to apply simulation or situational modeling of management decisions based on the analysis of different 
scenarios. We have improved this tool by combining it with an adapted approach to the design of management decisions, taken 
from the theory of decision making.

Then the general model of formation of a set of alternative decisions which can form a basis of formation of foreign policy, 
is presented as spatial multidimensional structure of system knowledge on sphere of foreign policy. In fact, we are transforming 
a «funnel of causality» in which solutions are selected from alternatives in one plane into a «cube of causality» in which the 
choice of alternatives is influenced by additional factors (selection takes place «in volume»).

Our proposed process of forming the foreign policy of the state as a combination of a systemic approach, an advanced 
«funnel of causality» and an approach to the theory of decision- making allows us to obtain a set of a large number of alter-
native foreign policy options. The set will cover almost all possible options that we will offer when setting up this process in the 
decision- making model (models, alternatives, criteria for the development of the situation, etc.). This will allow you to choose 
the most effective at the moment (optimal) management decision on the formation of the current foreign policy of the state.

Key words: foreign policy, processes of foreign policy formation, system approach, decision- making theory, funnel of cau-
sality, cube of causality, optimal and effective management decision.

Постановка проблеми. Глобальне розширення 
демократії представляє виклик для політиків 

та фахівців державного управління різних сфер. 
За останні два десятиліття процеси формування та 
реалізації зовнішньої політики держави стали ще 
більш складнішими, трудомісткими і неперервни-
ми, вимагають залучення висококваліфікованих 
кадрів, достатньої кількості ресурсів, інформації 
про зовнішньо- та внутрішньо політичну діяльність 
країн- контрагентів. Проте самим важливим є час, за 

який відповідна владна структура (у нашому випад-
ку — зовнішньополітичне відомство) повинна ухва-
лити ефективне та корисне для держави рішення.

Вибір конкретного рішення із набору альтерна-
тив, процеси формування цього набору, врахування 
особливостей цих процесів завжди показує свою 
багатокритеріальність та багатовекторність. Тому 
ухвалення ефективних рішень при формуванні зов-
нішньополітичного курсу країни можливе, проте 
стикається з певними проблемами (відсутність ак-
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туальної та своєчасної інформації, невизначеність 
із внутрішніми чи зовнішніми чинниками, обмеже-
ність часу для ухвалення рішень тощо). В своїх стат-
тях ми вже розглядали ухвалення управлінських 
рішень при формуванні зовнішньополітичного курсу 
держави чи запровадження нових механізмів та 
інструментів (таких, як онлайн- дипломатія). Однак 
залишається ще доволі велика сфера досліджень, 
в яких можна запропонувати удосконалення проце-
сів формування та реалізації зовнішньої політики 
держави з використанням інструментів та методів, 
що довели свою ефективність при ухваленні рішень 
в інших галузях наукових знань чи управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскіль-
ки зовнішня політика держави є однією з державних 
політик, які використовуються для управління дер-
жавою, то в своєму дослідженні ми вивчали праці 
таких теоретиків і практиків, що вивчали різні ас-
пекти формування та аналізу політики, тому числі 
й зовнішньої політики держави, а саме:, А. Гру-
бінко — досвід формування зовнішньої політики 
України [1], Ю. Макар — відносини України та ЄС 
[2], О. Макаренко — правові механізми здійснення 
зовнішніх зносин [3], І. Жовква — процеси прийнят-
тя зовнішньополітичних управлінських рішень [4], 
Ю. Кальниш — політична аналітика в державно-
му управлінні [5], В. Тертичка — аналіз державної 
політики [6] та інші. Використання «лійки при-
чинності» для аналізу процесів ухвалення рішень 
в різних сферах наукового дослідження вивчали 
М. Wilder — щодо процесів формування публічної 
політики [7], В. Власов — механізми зовнішньої 
політики сучасної держави [8], Л. Кучма — при 
вивченні електорального вибору [9], J. Hsu — при 
дослідженні теорій демократизації [10] тощо.

Проте, на нашу думку, недостатньо розкритими є 
вивчення «лійки причинності» як інструменту фор-
мування (прогнозування та планування) ефективної 
зовнішньої політики України із застосуванням су-
часних підходів до ухвалення рішень в державному 
управлінні.

Мета статті — розкрити роль сучасних науко-
вих підходів до ухвалення управлінських рішень 
при формуванні ефективної зовнішньої політики 
держави з використанням удосконаленої «лійки 
причинності».

Виклад основного матеріалу. Процеси, які сьо-
годні мають місце у сфері міжнародних відносин та 
формування зовнішньої політики держави, харак-
теризуються значним розмаїттям та складністю. 
Причиною цього є глобалізація та регіоналізація 
міжнародних відносин, що вимагає від держав пе-
регляду старих способів взаємодії, вдосконалення 
механізмів співпраці, розробки зовнішньої політи-
ки, адекватної сучасним обставинам. В кінцевому 
рахунку, від продуманої, чітко обґрунтованої зов-
нішньої політики держави багато в чому залежить 
не тільки реалізація національних інтересів, але й 

успіх внутрішньополітичних дій уряду. Це вимагає 
чіткого розуміння змісту зовнішньої політики та 
раціонального використання її механізмів [8].

Теоретичні підходи до формування демократич-
них підвалин державного управління та формування 
зовнішньої і внутрішньої політики держави пока-
зують, що на ці процеси діють все більше факторів. 
Формування та реалізація зовнішньої політики дер-
жави повинно обов’язково відбуватися на основі її 
стратегічного бачення, мети та цілей цієї політики, 
а також заходів, направлених на досяжність цих 
цілей. Проте необхідним є також формування комп-
лексу показників (індикаторів), що відповідають 
принципам та характеризують результативність 
зовнішньої політики держави.

Системний підхід, у цьому випадку, може дати 
методологію формування показників, а також запро-
понувати систему формування зовнішньої політики 
та систему моніторингу (оцінки) результатів її ефек-
тивності. Використовуючи системний підхід, можна 
впорядкувати міждисциплінарну полеміку навколо 
проблеми запровадження стратегування в процеси 
формування державних політики, у тому числі й зов-
нішньої політики. Зокрема обумовити принципові 
елементи дієвого регулювання цього процесу [11]:

 – наявності конкретної цілі управління;
 – моніторингу відхилення від цільового стану в 

будь-який момент часу управління;
 – наявності підсистеми регулювання в складі суб’єкта;
 – негайного регулюючого впливу у випадку від-

хилення.
Таким чином визначається підхід, що передбачає 

аргументоване визначення суб’єктами формування 
зовнішньої політики окремих стратегічних цілей 
та завдань щодо розвитку певних взаємозв’язків 
«держава –держава» та «держава — міжнародні 
структури», видів економічної діяльності, які мають 
інноваційний потенціал з урахуванням конкурент-
них переваг держави в глобальному світі та сприя-
ють трансформації економіки в більш ефективну.

Проте в своєму дослідженні нам би хотілося поєд-
нати системний підхід, підходи, що пропонувалися 
при оцінці процесів формування різного роду дер-
жавних політик («лінійка причинності»), а також 
останні досягнення з теорії ухвалення управлін-
ських рішень.

Одна з найважливіших вимог системного підходу 
щодо аналізу процесів формування, реалізації та 
моніторингу державних політик управління різ-
ними сферами є неможливою без виходу за її межі 
[12]. На нашу думку, такий підхід здатен змінити не 
тільки спосіб мислення, а й практичні дії у процесі 
реформування суспільства та відносин між країна-
ми. Невиконання принципу виходу за межі старої 
системи світопобудови, небажання подолання відо-
мого набору стереотипних уявлень про її функціону-
вання, як правило, замість модернізації зумовлюють 
її видимість.
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Оскільки ці процеси є складними для управління 
і багатоаспектними (багатокритеріальними) при 
оцінці, то вони можуть досягати позитивних резуль-
татів регулювання, проте можуть спричиняти ви-
никнення певних внутрішніх і зовнішніх кризових 
станів (як результат невірно ухвалених і виконаних 
управлінських рішень). Таким чином, до формуван-
ня зовнішньої політики держави, як однієї з підсис-
тем державного управління, можна застосовувати 
чітко визначені в теорії та неодноразово перевірені 
на практиці механізми та інструменти системного 
підходу, що ґрунтуються на методах прогнозування 
та планування при ухваленні рішень [13].

Одним із пріоритетних інструментів дослідження 
та формування політики управління різними сферами 

є методика «лійки причинності», який дозволяє ство-
рити систему, проаналізувати причини того чи іншого 
результату з врахуванням цілого набору різноманіт-
них факторів. Модель «лійки причинності» вперше 
було запропонована американським дослідником 
Дж. Розенау [14] і детальніше розроблене американ-
ськими політологами Ч. Кеглі- Мол і Ю. Уіткопфом 
[15]. і дає змогу зрозуміти хід подій так, ніби вони 
слідують одна за одною у низхідній послідовності при-
чинних зв’язків від основи до стержня «лійки». Вка-
зані дослідники вважають, що більшість складних 
подій у «лійці причинності» є результатом багатьох 
подій чи попередніх причин. Таким чином, дослід-
ник має змогу відобразити накопичення факторів, 
які впливають на результат (ухвалене рішення) [9].

Рис. 1. «Лійка причинності» для формування зовнішньої політики держави
Джерело:побудовано автором [16]
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Застосувавши методику «лійку причинності» 
до формування зовнішньої політики держави ми 
пропонуємо наступні п’ять груп факторів внутріш-
нього державного середовища, що впливають на 
формування зовнішнього курсу держави (рис. 1):

 – політичні фактори;
 – ідеологічні фактори (зовнішньополітична про-

паганда);
 – економічні фактори;
 – воєнні фактори;
 – соціальні фактори [16].

У цьому випадку «лійка причинності» буде ви-
ступати як система із зовнішніми та внутрішніми 
збуреннями, правилами ухвалення рішень, крите-
ріями відбору тощо, а процес формування зовніш-
ньої політики держави буде залежати від декількох 
складових (підсистем), таких як:

 – зовнішнє середовище, що включає в себе статичні 
умови та динамічні впливи;

 – внутрішнє середовище, що включає в себе набір 
альтернатив управлінських рішень та фактори 
(критерії, правила), що впливають на їх відбір;

 – зовнішні та внутрішні (процедурні) часові обме-
ження на ухвалення правлінських рішень [там же].
При цьому поточний зовнішньополітичний курс 

держави може виступати початковим відліком сис-
теми (вхідним значенням) для наступних ітерацій 
ухвалення рішень щодо нової зовнішньої політики.

В той же час, наукова думка не стоїть на місці, 
і проводяться нові дослідження в теорії ухвалення 
рішень, які можна використати для удосконалення 
«лійки причинності» в частині оцінки та урахуван-
ня нових факторів, які необхідні для формування 
виваженої та ефективної зовнішньої політики. Це 
дозволяє в доповнення до системного підходу за-
стосовувати імітаційне чи ситуаційне моделювання 
управлінських рішень на основі аналізу різних сце-
наріїв необхідних заходів. У цьому випадку процес 
формування зовнішньої політики можна предста-
вити, як інформаційну систему з різними інформа-
ційними потоками, що циркулюють усередині неї, 
вхідних або вихідних із/в зовнішнє середовище. 
Саме тому на вироблення рішення впливає не тільки 
поставлена мета, але й зовнішні та внутрішні збурен-
ня, можливі альтернативи (уключаючи збереження 
«status quo»), наявність критеріїв ефективності рі-
шень, обмежень на ці рішення тощо.

Взявши за основу підхід, запропонований в [17], 
спробуємо удосконалити запропоновану нами «лійку 
причинності», об’єднавши її з адаптованим підходом 
при проєктуванні управлінського рішення, взятим 
з теорії ухвалення рішень. Тоді загальну модель фор-
мування можливого набору альтернативних рішень, 
що можуть лягти в основу формування зовнішньої 
політики, можна представити у вигляді просторової 
багатовимірної структури системних знань про сфе-
ру зовнішньої політики (сфери регулювання, сфери 
ухвалення управлінських рішень тощо) (рис. 2):

Рис. 2. Удосконалена «лійка причинності» 
з доповненням у вигляді просторової багатовимірної 

структури системних знань про сферу зовнішньої 
політики

Джерело:побудовано автором

S’= {S, M, A, E, D, X},
де S — початкова (вихідна) ситуація — А

0
 в «лійці 

причинності»;
M — безліч моделей розвитку ситуації;
A — безліч альтернатив розвитку ситуації;
E — безліч критеріїв оцінки ефективності рішень;
D — безліч рішень;
X — безліч станів об’єкта;
S’ — нова (результативна) ситуація, що виникає 

в результаті реалізації ухваленого рішення — A
n
 

в «лійці причинності;
На рис. 2 маємо такі позначення:
А

0
 — Набір альтернатив управлінських рішень, 

що формують зовнішню політику (поточна зовнішня 
політика);

А
1
 — Політичні фактори;

А
2
 — Економічні фактори;

А
3
 — Ідеологічні фактори (зовнішньополітична 

пропаганда);
А

4
 — Воєнні фактори;
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А
5
 — Соціальні фактори тощо;

S’ — результуючий варіант зовнішньої політики 
після проходження «лійки причинності» з враху-
ванням факторів нашої моделі.

Фактично, ми перетворюємо «лійку причинно-
сті», в якій рішення відбираються з альтернатив 
в одній площині на «куб причинності», в якому на 
вибір альтернатив впливають додаткові фактори 
(відбір відбувається в об’ємі).

Використовуючи різні набори альтернатив для 
формування зовнішньополітичного курсу, які мож-
ливі в конкретних міжнародних умовах і допуска-
ються внутрішньополітичними умовами країни, ми 
досягаємо певної стратегічної мети, що визначається 
державницькими інтересами на сучасних момент 
розвитку нашої держави.

Висновки. Запропонований нами процес форму-
вання зовнішньої політики держави як комбінація 
системного підходу, «лійки причинності» та під-
ходу з теорії ухвалення рішень дозволяє отримати 
набір з великої кількості альтернативних варіантів 
зовнішньої політики. Цей набір буде охоплювати 
практично всі можливі варіанти, які ми запропо-
нуємо при налаштуванні цього процесу в моделі 
ухвалення рішення (моделі, альтернати, критерії 
розвитку ситуації), що дасть змогу обрати найбільш 
ефективне на даний момент (оптимальне) управлін-

ське рішення щодо формування поточної зовнішньої 
політики держави.

Управлінське рішення у цьому випадку сприй-
мається як певний елемент з набору альтернатив, 
а послідовність рішень (зовнішньополітичний курс) 
дозволяє визначити відповідність стратегічний ці-
лей і фактичних дій у зовнішній політиці. Вибір 
альтернатив з послідовності управлінських рішень 
дає можливість корегувати поточну зовнішню полі-
тику та створюють нові набори альтернатив (на ос-
нові управлінського досвіду) для формування нової 
зовнішньої політики у майбутньому.

Проте такий підхід має суттєвий недолік — вели-
ка трудомісткість обрахування такого ефективного 
рішення в умовах обмеженого часу. Для ліквідації 
цього недоліку можна використовувати сучасні ін-
формаційні технології та оптимізаційні методи від-
бору управлінського рішення, які мають розвинену 
теоретичну складову та практичну реалізованість 
в інших галузях управління (економіка, кіберне-
тика тощо).

Тому наступні наукові пошуки плануємо зосе-
редити саме на вивченні методів відбору альтер-
натив формування зовнішньої політики України 
з використанням інформаційно- комунікаційних 
технологій та математичних методів теорії ухва-
лення рішень.
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ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ  
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

INSTITUTE OF THE PRESIDENT IN A MODERN  
PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM IN UKRAINE

Анотація. Сьогодні процес функціонування систему публічного управління в Україні відбувається в своєрідних по-
літичних умовах, які виникли за результатами виборів 2019 року в Україні. Їх характерною рисою є однопартійне пред-
ставництво в ключових інститутах долучених до реалізації завдань управління українським суспільством. Саме ця об-
ставина суттєвим чином вплинула на практичну роль інституту Президента України в системі публічного управління.

Такого роду ситуація актуалізує завдання по дослідженню питань стабілізації поступального розвитку системи пу-
блічного управління та зменшення її залежності від сьогоденної політичної кон’юнктури.

У статті розглянуті питання залежності місця і ролі інституту Президента України та інших управлінських інститутів 
в системі публічного адміністрування від поточного політичного процесу. Звертається увага на наявність глибоких супе-
речностей в нормативних документах, які покликані визначати засади взаємодії основних учасників управлінського про-
цесу. Відзначена важливість усунення суперечностей повноважень і відповідальності при здійсненні управлінських завдань 
між такими важливими органами якими є Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України та Верховна Рада України.

Охарактеризовано варіативну роль існуючих законодавчих суперечностей щодо управлінських повноважень клю-
чових управлінських інститутів. Відзначено, що в залежності від політичної кон’юнктури вони можуть суттєвим чином 
перешкоджати ефективному функціонуванню всієї системи публічного адміністрування в Україні.

Звертається увага на своєрідний вплив однопартійного політичного домінування в ключових управлінських інститу-
тах на характер їх взаємодії в умовах відсутності сталої демократичної культури. При цьому зазначаються низка резер-
вів та небезпек для збереження правової основи функціонування всієї системи публічного управління. Сьогодні існуюча 
практика взаємодії інституту президента України з іншими управлінськими органами демонструє приклади їх виходу за 
межі нормативно визначених засад.

Робиться висновок про те, що задля оптимізації ролі інституту Президента України в системі публічного управління 
необхідно вжити заходів для зміцнення демократії шляхом залучення до управління громадських інституцій та культи-
вування відповідної політичної культури.

Ключові слова: інститут Президента України, публічне управління, самоврядування, однопартійність.

Аннотация. Сегодня процесс функционирования системы публичного управления в Украине происходит в свое-
образных политических условиях, которые возникли по результатам выборов 2019 году в Украине. Их характерной 
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чертой является однопартийное представительство в ключевых институтах приобщенных к реализации задач управле-
ния украинским обществом. Именно это обстоятельство существенным образом повлияло на практическую роль инсти-
тута Президента Украины в системе публичного управления.

Такого рода ситуация актуализирует задачу по исследованию вопросов стабилизации поступательного развития 
системы публичного управления и уменьшения ее зависимости от сегодняшней политической конъюнктуры.

В статье рассмотрены вопросы зависимости места и роли института Президента Украины и других управленческих 
институтов в системе публичного администрирования от текущего политического процесса. Обращается внимание на 
наличие глубоких противоречий в нормативных документах, которые призваны определять принципы взаимодействия 
основных участников управленческого процесса. Отмечена важность устранения противоречий полномочий и ответ-
ственности при осуществлении управленческих задач между такими важными органами, каковы Офис Президента 
Украины, Кабинет Министров Украины и Верховная Рада Украины.

Охарактеризована вариативная роль существующих законодательных противоречий относительно управленческих 
полномочий ключевых управленческих институтов. Отмечено, что в зависимости от политической конъюнктуры они 
могут существенным образом препятствовать эффективному функционированию всей системы публичного админи-
стрирования в Украине.

Обращается внимание на своеобразное влияние однопартийного политического доминирования в ключевых управ-
ленческих институтах на характер их взаимодействия в условиях отсутствия постоянной демократической культуры. 
При этом указываются ряд резервов и опасностей для сохранения правовой основы функционирования всей системы 
публичного управления. Сегодня существующая практика взаимодействия института президента Украины с другими 
управленческими органами демонстрирует примеры их выхода за пределы нормативно определенных принципов.

Делается вывод о том, что для оптимизации роли института Президента Украины в системе публичного управления 
необходимо принять меры для укрепления демократии путем привлечения к управлению общественных институтов и 
культивирования соответствующей политической культуры.

Ключевые слова: институт Президента Украины, публичное управление, самоуправление, однопартийность.

Summary. Nowadays public administration system in Ukraine became available as a result of the 2019 elections in Ukraine. 
They created favorable conditions for its appearance. One of their key factors was one-party representation in main institutions 
involved in the management of Ukrainian society. This circumstance significantly influenced the practical role of the institution 
of the President of Ukraine in the system of public administration.

Such a situation actualizes the task of studying the issues of stabilizing the progressive development of the public adminis-
tration system and reducing its dependence on the current political situation.

The author of the article considers the dependence of the place and role of the institution of the President of Ukraine and other 
administrative institutions in the system of public administration in the current political process. The presence of deep contradictions 
in the regulations is emphasized, which should determine the principles of interaction of the main participants in the management 
process. The author points out the importance of eliminating contradictions of powers and allocating responsibilities between such 
important bodies as the Office of the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Verkhovna Rada of Ukraine.

The variable role of the existing legislative contradictions regarding the managerial powers of key management institutions 
is characterized in the article. It is noted that, depending on the political situation, they can significantly impede the effective 
functioning of the entire system of public administration in Ukraine.

The author draws attention to the peculiar influence of one-party political dominance in key management institutions on the 
nature of their interaction in the absence of a stable democratic culture. At the same time, a number of reserves and dangers 
for maintaining the legal basis for the functioning of the entire system of public administration are noted. Today, the current 
practice of interaction between the Institute of the President of Ukraine and other governing bodies demonstrates examples of 
their going beyond the normatively defined principles.

It is summarized that in order to optimize the role of the institution of the President in the system of public administration 
in Ukraine, it is necessary to take measures to strengthen democracy by involving public institutions in the management and 
cultivating the relevant political culture.

Key words: the institute of the President of Ukraine, public administration, self-government, one-party system.

Постановка проблеми. В результаті останніх 
виборів Президента та Парламентських виборів 

2019 року в Україні склалася своєрідна та унікальна 
політична ситуація, яка значним чином вплинула на 
механізм функціонування всієї системи публічного 
управління в нашій країні. Унікальність ситуації 
полягає в тому, що на чолі держави, законодавчої 
та виконавчої гілок влади постали представники 

однієї з політичних сил, яка отримала можливість 
неподільного використання механізму державного 
управління задля забезпечення поступального роз-
витку українського суспільства на засадах втілення 
проголошених політичних програм.

На сьогодні можна бачити певну суму результатів 
функціонування державних механізмів управління 
в нових умовах політичної єдності гілок влади та 
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інститутів управління, які вимагають уважного 
вивчення, оскільки супроводжуються цілою низкою 
варіацій взаємодії всіх учасників системи управ-
ління українським суспільством. У цьому зв’язку, 
особливої уваги заслуговує дослідження питань 
практичної ролі інституту Президента України 
в системі публічного управління, оскільки в ній 
саме ця інстанція займає ключову роль.

Аналіз досліджень і публікацій. Увага до питань 
функціонування інституту Президента України 
завжди знаходила своє відображення в чисельних 
публікаціях науковців. Ці публікаціє торкаються 
самих різноманітних аспектів функціонування та 
ролі інституту Президента в нашій країні.

Значна частини наукових досліджень здійсню-
ється в напрямку вивчення управлінських завдань 
цього феномену як політичної, так і публічно- 
управлінської систем. Зокрема, до їх числа слід 
віднести опубліковані наукові роботи О. Головко, 
Н. Гончаренко, О. Горбатенко, С. Денисюка, В. Кор-
нієнко, Д. Дідуха, М. Зайдель, В. Маркітантова, 
О. Олабина, П. Олещук, М. Чобану та ін.

Значний внесок в дослідження питань еволюції 
інституту Президента України зроблений авторами 
декількох фундаментальних монографічних дослі-
джень. Зокрема, це стосується монографій В. Су-
хонос «Інститут глави держави в конституційному 
праві» [1] та М. Кармазіної «Президенство: україн-
ський варіант» [2].

Ґрунтовний дослідницький матеріал з питань міс-
ця і ролі інституту Президента України в державно- 
управлінських процесах відображений в матеріалах 
наукової конференції «Інститут Президента України 
в системі державної влади України» проведеної Ки-
ївським національним університетом імені Тараса 
Шевченко [3].

Враховуючи високу динаміку соціально- полі-
тичних трансформацій сучасного українського су-
спільства, слід відзначити необхідність подальших 
досліджень шляхів оптимізації діючих управлін-
ських структур та нових тенденцій зміни місця і ролі 
інституту Президента України в сучасній системі 
публічного управління.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою даної статті є виявлення існуючих супе-
речностей взаємодії інституту Президента з іншими 
учасниками системи публічного управління задля 
її оптимізації та підвищення ефективності.

Виклад основного матеріалу. Сучасна Україна 
будучи демократичною державою має доволі склад-
ну та суперечливу систему управління. Головним 
її недоліком є те, що існуюча система, поки що, не 
спирається на чітку та однозначно зрозумілу право-
ву основу. З часу здобуття незалежності був розпо-
чатий пошук оптимального механізму управління, 
який був би здатним забезпечувати синергетичний 
ефект управлінських завдань всіх учасників системи 
публічного управління. Цей процес триває до сьо-

годні, оскільки перетворення в систем управління 
фактично мають перманентний характер.

Всі ці роки ключовим питанням організації 
управлінського процесу залишаються питання 
розподілу повноважень та завдань конституційно 
визначених інститутів. До їх числа відносяться, 
інститут Президента, вищі органи всіх гілок влади, 
територіальні органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування.

Взаємодія учасників вказаного переліку протя-
гом періоду розбудови незалежної України неоднора-
зово змінювала свій зміст та характер. В дев’яності 
та на початку двохтисячних років в цьому механізмі 
ключову і найбільш вагому роль відігравав інститут 
Президента України.

Це було забезпечено широкими повноваженнями, 
які були закріплені в Конституції України. Дуже 
важливою особливістю цього періоду було те, що 
Президент України стояв не тільки на чолі держа-
ви як гарант прав і свобод громадян України, але 
й по-суті був очільником виконавчої гілки влади. 
Йому був підпорядкований і підзвітний Кабінет 
Міністрів України та всі територіальні органи ви-
конавчої влади на місцях.

Цей період, також. відзначений тим, що і орга-
ни місцевого самоврядування були підпорядковані 
та підзвітні органам виконавчої влади. Ця підпо-
рядкованість була підкріплена тісною фінансовою 
залежністю територіальних органів місцевого само-
врядування від Кабінету Міністрів України та його 
структурних підрозділів.

Оскільки такого роду механізм функціонування 
системи публічного управління виявився доволі 
громіздким, затратним та недостатньо ефективним. 
Крім того, в цей період став очевидним ще один не-
долік на той час діючої системи управління. Цим 
недоліком була надмірна концентрація повноважень 
в руках Президента України, яка породжувала не-
безпеку зловживання владою.

Тому, на початку двохтисячних років в систе-
му управління були внесені суттєві зміни. В першу 
чергу вони стосувалися виведення Уряду України 
з прямого підпорядкування Адміністрації Президен-
та України. Кабінету Міністрів України були нада-
ні повноваження вищого органу виконавчої гілки 
влади. Кабінет Міністрів повинен був формуватися 
Парламентом та звітувати перед ним за результати 
своєї діяльності. В Конституцію були внесені зміни, 
які покликані були підсилити роль Верховної Ради 
України в системі публічного управління.

Не дивлячись на те, що в цілому, такого роду 
кроки, забезпечили позитивні зрушення в системі 
управління, залишилася низка суперечливих норм 
в законодавстві, які значною мірю гальмували ді-
яльність управлінських органів. Зокрема, зберіглося 
подвійне підпорядкування територіальних органів 
виконавчої влади одночасно і Кабінету міністрів 
України і Адміністрації Президента України.
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В умовах політичного суперництва між очіль-
никами інституту Президента і Кабінету Міністрів 
України, збереження цих норм, здатне було пара-
лізувати всю систему управління. Крім цього, Кон-
ституція України передбачає і до сьогодні вагомі 
повноваження впливу інституту Президента на фор-
мування та діяльність Кабінету Міністрів України 
та територіальних органів виконавчої влади.

Слід відзначити своєрідну двоякість суперечно-
стей, які мають до сьогодні місце в нормативних 
документах, які визначають управлінські повнова-
ження провідних інститутів держави. Як показує 
досвід, ця двоякість знаходить свій вираз в тому, що 
в умовах наявного політичного протиборства існу-
ючі суперечності в управлінських повноваженнях 
Кабінету Міністрів України і інституту Президента 
України можуть призводити до своєрідного паралічу 
системи публічного управління, а в умовах політич-
ної єдності може викликати небезпеки узурпації 
влади та управління в країні.

Саме сьогодні після виборчих кампаній 2019 
року в країні склалися умови своєрідної політич-
ної єдності інституту Президента, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України, оскільки 
на чолі цих інстанцій знаходяться представники 
однієї політичної сили.

З одного боку, ситуацію, яка склалася можна роз-
глядати як надзвичайно сприятливою для ефектив-
ного управління державою та суспільством, оскіль-
ки існує можливість злагодженої роботи очільника 
держави з вищими органами законодавчої та вико-
навчої гілок влади. Існують можливості швидкого 
прийняття необхідних законодавчих документів, 
які формують можливості для швидких і необхід-
них змін в суспільстві, подолання багатьох гострих 
загроз та концентрації всіх необхідних ресурсів. 
Більше того, однопартійна більшість є своєрідним 
відображенням широкої підтримки органів управ-
ління з боку суспільства.

Разом з тим, в таких умовах можна спостерігати 
і серйозні ознаки суперечливості всієї систем пу-
блічного управління в нашій країні. Слід відзна-
чити, що система публічного управління в умовах 
однопартійної єдності провідних інститутів, при-
зводить до ігнорування діючих законодавчих норм, 
які визначають повноваження та відповідальність 
кожного з них.

Серед найбільш помітних загроз, слід відзначити 
ознаки перевищення повноважень з боку керівників 
інституту Президента, які інколи вдаються до кро-
ків по підпорядкуванню Офісу Президента урядових 
структур та спроб прямого управління діяльністю 
Голови Кабінету Міністрів України.

Формальне дотримання підпорядкованості і під-
звітності вищого органу виконавчої влади Верхов-
ні Раді України, в дійсності знаходить свій вираз 
в залежності та підпорядкованості цього головно-
го інституту виконавчої влади Офісу Президента 
України.

Для усунення зазначених вище суперечностей 
в системі публічного управління сьогодні важливо 
розширити можливості долучення до управління 
спільними справами представників суспільства. 
Саме про це йдеться в Аналітичній доповіді Наці-
онального інституту стратегічних досліджень до 
щорічного Послання Президента України до Вер-
ховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє 
становище України».

В доповіді зазначено, що «…чинній суспільній 
моделі притаманні низький рівень залучення суспіль-
ства до процесу ухвалення рішень, слабкість громад-
ського контролю, відсутність потужних демократич-
них політичних партій, існування яких напряму не 
залежало би від персони лідера чи зацікавленості її 
власників і які слугували би своєрідними «сходами» 
для якісного оновлення політичного класу» [4].

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Таким чи-
ном, слід відзначити, що діючій системі публічно-
го управління існують суперечності, які пов’язані 
з недостатньою чіткістю визначення повноважень та 
відповідальності ключових інститутів управління. 
Як показує практика, саме ця обставина є основою 
для проявів нестабільності в управлінській сфері та є 
чинником низки небезпек, які не дають можливості 
ефективної та прагматичної взаємодії всіх складових 
складного механізму публічного адміністрування 
в Україні.

Сьогодні зрозуміло, що стабілізувати систему 
публічного управління в існуючих умовах можливо 
переважно за рахунок розширення учасників дію-
чої управлінської системи через долучення до неї 
інститутів прямої демократії, подальшої децентра-
лізації та передачі значної суми управлінських по-
вноважень самоврядним органам. Саме ці завдання 
сьогодні є актуальними для інституту Президента 
України. Їх реалізація забезпечить стабільну основу 
ефективної управлінської діяльності як самого інсти-
туту Президента, так і інших складових частин сис-
теми публічного управління в нашому суспільстві.

До важливих завдань інституту Президента по 
підвищенню ефективності діючої системи публічно-
го управління, також, належать кроки по зміцненню 
демократичних основ нашого суспільства шляхом 
відтворення відповідної правової та політичної куль-
тури суспільства.
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Анотація. Актуальність статті обумовлена необхідністю більш ґрунтовної наукової розробки питань, що стосуються 
категоріального апарату теорії державного регулювання підприємницької діяльності в Україні.

Мета статті — сприяти поглибленню концептуальних уявлень про принципи й методи державного регулювання під-
приємницької діяльності в Україні. Для реалізації цієї мети використано системний, комплексний та історичний методо-
логічні підходи, методи аналізу і синтезу, експертні оцінки, порівняльний метод.

Показано, що основними принципами державного регулювання підприємницької діяльності є: доцільність; адекват-
ність; ефективність; збалансованість; передбачуваність; прозорість; законність; забезпечення максимально можливої 
різноманітності форм підприємницької діяльності; першочергова увага до малого й середнього бізнесу; надання допо-
моги в підвищенні кваліфікації кадрів підприємництва й підтримка його інноваційної сфери; інфраструктурне забезпе-
чення підтримки бізнесу; створення сприятливих умов для набуття населенням знань, навичок і умінь у царині започат-
кування власного бізнесу та його ведення.

Розглянуто питання класифікації методів державного регулювання підприємницької діяльності.
Запропоновано розуміти під адміністративним переконанням метод адміністративно- правового впливу, який поля-

гає в здійсненні виховних, роз’яснювальних і організаційно- управлінських заходів, використанні різноманітних засобів і 
каналів поширення інформації для спонукання конкретних осіб і людських колективів до поведінки, відповідної нормам 
права й цілям, котрі схвалюються державою, визнаються нею соціально корисними. Спростовано твердження, що в 
Україні під застосуванням адміністративного переконання відсутня необхідна нормативна основа.

Показано хибність уявлення, що держава має монополію на застосування адміністративного примусу.
Ключові слова: принципи державного регулювання, підприємницька діяльність, методи, переконання, мультипліка-

тор, примус.

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью более основательной научной разработки вопросов, 
касающихся категориального аппарата теории государственного регулирования предпринимательской деятельности 
в Украине.

Цель статьи — способствовать углублению концептуальных представлений о принципах и методах государственного 
регулирования предпринимательской деятельности в Украине. Для реализации этой цели использованы системный, ком-
плексный и исторический методологические подходы, методы анализа и синтеза, экспертные оценки, сравнительный метод.

Показано, что основными принципами государственного регулирования предпринимательской деятельности явля-
ются: целесообразность; адекватность; эффективность; сбалансированность; предсказуемость; прозрачность; закон-
ность; обеспечение максимально возможного разнообразия форм предпринимательской деятельности; первоочередное 
внимание к малому и среднему бизнесу; оказание помощи в повышении квалификации кадров предпринимательства и 
поддержка его инновационной сферы; инфраструктурное обеспечение поддержки бизнеса; создание благоприятных ус-
ловий для приобретения населением знаний, навыков и умений в области создания собственного бизнеса и его ведения.

Рассмотрены вопросы классификации методов государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Предложено понимать под административным убеждением метод административно- правового воздействия, за-

ключающийся в осуществлении воспитательных, разъяснительных и организационно- управленческих мероприятий, 
использовании различных средств и каналов распространения информации для побуждения конкретных лиц и челове-
ческих коллективов к поведению, соответствующему нормам права и целям, которые одобряются государством, при-
знаются им социально полезными. Опровергнуто утверждение, что в Украине под применением административного 
убеждения отсутствует необходимая нормативная основа.

Показана ошибочность представления, что государство обладает монополией на применение административного 
принуждения.

Ключевые слова: принципы государственного регулирования, предпринимательская деятельность, методы, убежде-
ния, мультипликатор, принуждение.

Summary. The relevance of the article is due to the need for the more thorough scientific development of issues related to 
the categorical apparatus of the theory of state regulation of business in Ukraine.

The purpose of the article is to promote the deepening of conceptual ideas about the principles and methods of state reg-
ulation of business activity in Ukraine. To achieve this goal, systematic, complex and historical methodological approaches, 
methods of analysis and synthesis, expert assessments, a comparative method was used.

It is shown that the main principles of state regulation of entrepreneurial activity are: expediency; adequacy; efficiency; bal-
ance; predictability; transparency; legality; ensuring the maximum possible variety of forms of entrepreneurial activity; priority 
attention to small and medium business; providing assistance in the professional development of entrepreneurship and support 
of its innovation sphere; infrastructural support of business support; creating favorable conditions for the population to acquire 
knowledge, skills and abilities in the field of starting their own business and running it.

The question of classification of methods of state regulation of business activity is considered.
It is proposed to understand administrative conviction as a method of administrative and legal influence, which consists in 

the implementation of educational, explanatory and organizational and managerial measures, the use of various means and 
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channels of information dissemination to encourage individuals and human groups to behave in accordance with law and goals, 
approved by the state, recognized by it as socially useful. The allegation that there is no necessary regulatory framework for the 
application of administrative convictions in Ukraine is refuted.

The erroneous notion that the state has a monopoly on the use of administrative coercion is shown.
Key words: principles of state regulation, business activity, methods, beliefs, multiplier, coercion.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Проблемам державного регулювання підпри-

ємницької діяльності в Україні присвячено чимало 
наукових праць. Проте його теорія все ще відстає від 
потреб практики. Особливо це стосується питань, 
що стосуються категоріального апарату цієї теорії. 
Звідси випливає актуальність теми нашої статті.

Мета статті — сприяти поглибленню концепту-
альних уявлень про принципи й методи державного 
регулювання підприємницької діяльності в Україні. 
Для реалізації цієї мети використовуються систем-
ний, комплексний та історичний методологічні під-
ходи, методи аналізу і синтезу, експертні оцінки, 
порівняльний метод.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З-по-
між останніх досліджень, у яких розглядаються 
питання про принципи й методи державного регу-
лювання підприємницької діяльності в Україні, 
ми б виділили праці [1; 2; 3; 4].

Хоча праці [1; 2] присвячені державному регулю-
ванню лише малого та середнього підприємництва, 
тим не менше в них є положення, які важливі з по-
гляду дослідження питань державного регулювання 
всієї сфери підприємницької діяльності в Україні. 
У праці [3] привертає насамперед увагу положення, 
що «державне регулювання підприємництва — це 
система правових, організаційних та регуляторно- 
контрольних заходів держави, спрямованих на ство-
рення сприятливого підприємницького середовища 
й управління державним сектором для забезпечення 
ефективності та конкурентоспроможності націо-
нальної економіки» [3, с. 154]. Саме із цієї дефініції 
ми будемо виходити в процесі реалізації мети нашої 
статті. Становлять також інтерес для нас положен-
ня праць [3; 4], які стосуються методів державного 
регулювання підприємництва.

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній лі-
тературі наявні декілька переліків принципів дер-
жавного регулювання підприємництва. Один із них 
міститься в праці Н. Мазій [5], де ці принципи фак-
тично ототожнюються із принципами державної ре-
гуляторної політики, наведеними в Законі України 
від 11 вересня 2003 року № 1160-IV «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності» [6]. Позиціями цього переліку є:

 – доцільність, що передбачає: а) обґрунтовану не-
обхідність втручання відповідних державних 
органів з метою вирішення існуючих проблем; 
б) поєднання адміністративно- правових і еко-
номічних важелів; в) своєчасність та оператив-
ність при вирішенні національних, регіональних 

і галузевих проблем державного регулювання 
підприємництва;

 – адекватність. Цей принцип вимагає, щоб: а) форми 
та рівень державного регулювання господарських 
відносин відповідали потребі у вирішенні існуючої 
проблеми та ринковим вимогам із урахуванням 
усіх прийнятних альтернатив; б) корегування не-
рівності (економічної) суб’єктів господарювання 
на ринку відбувалося через оподаткування, дота-
ції, обов’язкове страхування тощо; в) санкції за 
порушення законодавства (у широкому значенні), 
виявлені під час регуляторно- контрольних дій, 
були пропорційні порушенню;

 – ефективність. Відповідно до цього принципу: а) ор-
ганізаційне, правове, економічне та екологічне 
забезпечення державного регулювання підпри-
ємництва повинно здійснюватись спеціальними 
органами з використанням відповідних важелів; 
б) на вищих рівнях державного управління мають 
вирішуватися тільки ті завдання, які неможливо 
вирішити на нижчих; в) регуляторна діяльність 
повинна бути послідовною та раціональною, пе-
редбачати кінцевий економічний ефект;

 – збалансованість. За цим принципом: а) державне 
регулювання повинно здійснюватися тільки у тих 
випадках, коли неможливе саморегулювання; 
б) для підтримки розвитку та функціонування 
підприємництва належить уникати диспаритету 
цін, пом’якшувати спади виробництва, сприяти 
скороченню безробіття тощо; в) регуляторну ді-
яльність потрібно спрямовувати на забезпечен-
ня балансу інтересів суб’єктів господарювання, 
громадян та держави, виявляючи комплексний 
і системний підходи до вирішення соціальних, 
економічних та екологічних проблем, пов’язаних 
із підприємництвом;

 – передбачуваність. Цей принцип передбачає, що: 
а) державне регулювання підприємництва має від-
повідати цілям державної політики та існуючим 
і очікуваним умовам здійснення підприємницької 
діяльності; б) у рамках державного регулювання 
підприємництва потрібно використовувати пла-
нування;

 – прозорість. Вимогами цього принципу є: а) від-
критість, простота та зрозумілість для суб’єктів 
підприємництва поставлених завдань; б) розу-
міння прав і обов’язків суб’єктів господарювання 
та наслідків порушення цих прав і невиконання 
зазначених обов’язків; в) обов’язковість і своєчас-
ність доведення прийнятих регуляторних актів до 
відома суб’єктів підприємництва; г) інформування 
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громадськості про необхідність здійснення регу-
ляторної діяльності; ґ) обов’язкове врахування 
громадської думки 1 [5].
У праці Л. Безуглої [7] називаються такі прин-

ципи державного регулювання підприємництва: 
адекватність, комплексність, послідовність, ней-
тральність, результативність, законність [7, с. 91]. 
Очевидно, що близькість між цим переліком та на-
веденим раніше проявляється не лише в наявності 
в обох принципу адекватності. По-перше, в одній із 
вимог виділеного в праці [5] принципу збалансова-
ності враховано принцип комплексності. По-друге, 
є підстави вважати, що принципи послідовності, 
нейтральності, результативності також ураховані 
у вимогах принципів, наведених у праці [5]. Проте 
цього не можна сказати про принцип законності, 
якого явно бракує переліку, запропонованому Н. Ма-
зій. Тут варто зауважити, що цей принцип фігурує 
серед принципів державної регуляторної діяльності 
у сфері підприємництва, наведених у праці [8, с. 44].

Ще один перелік принципів державного регу-
лювання підприємництва знаходимо в «Енцикло-
педії Сучасної України». Його позиціями є: нау-
кове розуміння економічної сутності, змісту, ролі 
підприємництва в розвитку економіки країни та 
матеріальному забезпеченні життєдіяльності су-
спільства; раціональний протекціонізм сучасного 
підприємництва; забезпечення органічного поєд-
нання економічних і соціальних цілей; програмно- 
цільове регулювання; гарантованість державної 
підтримки; гнучкий диференційований підхід; 
мотиваційна спрямованість державної підтримки; 
різноманітність форм підприємницької діяльності 
[9]. На наш погляд, ці позиції також в основному 
перегукуються із принципами, виділеними Н. Ма-
зій, та їх вимогами.

Укажемо тепер на позиції, яких, на наш погляд, 
бракує як наведеним, так і деяким іншим перелікам 
принципів державного регулювання підприємни-
цтва в Україні. Це першочергова увага до малого й 
середнього бізнесу [10]; надання допомоги в підви-
щенні кваліфікації кадрів підприємництва й під-
тримка його інноваційної сфери (пор.: [10, с. 5]); 
інфраструктурне забезпечення підтримки бізнесу 
(пор.: [1, с. 54]); створення сприятливих умов для 
набуття населенням знань, навичок і умінь у царині 
започаткування власного бізнесу та його ведення 
(пор.: [1, с. 55]).

Методи, за допомогою яких відбувається дер-
жавне регулювання підприємницької діяльності, 
можна класифікувати за різними критеріями. Так, 
за сутністю засобів впливу методи державного регу-
лювання підприємницької діяльності поділяються 
на економічні, адміністративні, психологічні. За 

1 Очевидно, що обов’язкове врахування громадської думки 
передбачає забезпечення участі представників бізнесу в експер-
тизі проектів нормативних- правових актів, що так чи інакше 
стосуються підприємницької діяльності (пор.: [1, с. 53]).

характером впливу держави на підприємницьку ді-
яльність розрізняють методи прямого та непрямого 
регулювання. За допомогою перших здійснюється 
безпосередній вплив держави на суб’єкти підпри-
ємництва, тоді як другі призначені для створення 
умов, що спонукають об’єкти впливу до поведінки, 
яка суб’єктом або суб’єктами державного регулю-
вання вважається бажаною (пор.: [11, с. 327–330]).

Оскільки методи державного регулювання під-
приємницької діяльності повинні забезпечувати 
здатність його об’єктів адекватно реагувати на зміни 
в політичній і економічній ситуації в країні, доціль-
но ці методи поділити й за критерієм ступеня стало-
сті їх змісту на стійкі, динамічні й оперативні (пор.: 
[11 с. 80]). Стійкими є методи, зміст яких зберігаєть-
ся протягом тривалого часу без яких-небудь істот-
них змін. Їх використання можливе незалежно від 
політичної і економічної ситуації в країні. Найчас-
тіше зміст таких методів закріплюється в законах, 
указах Президента України, постановах її Уряду. 
До них належать реєстрація суб’єктів господарської 
діяльності, сертифікація продукції тощо (пор.: [11, 
с. 80]). Динамічними методами державного регулю-
вання підприємництва є методи, порядок і умови 
застосування яких може змінюватися залежно від 
політичної і економічної ситуації (пор.: [11, с. 80]). 
Це, наприклад, податкові важелі впливу. Оператив-
ні методи державного регулювання підприємницької 
діяльності використовуються в періоди реформу-
вання, посткризових ситуаціях тощо. Прикладом 
цих методів може служити державна підтримка 
суб’єктів підприємницької діяльності шляхом ко-
роткотермінового звільнення від податків чи зборів 
або їх зменшення. Належить брати до уваги, що 
зловживання такими методами може призводити 
до політичної та економічної нестабільності (пор.: 
[11, с. 80–81]).

За характером впливу на волю суб’єктів держав-
ного регулювання розрізняють методи переконання 
та примусу.

У рамках державного регулювання підприєм-
ництва використання переконання виражається, 
зокрема, у таких формах, як пропагандистська ді-
яльність, спрямована на підвищення політичної, 
правової, економічної, споживчої культури; роз’яс-
нення політики держави, чинного законодавства; 
поширення передового досвіду; критика негативних 
явищ; створення сприятливих умов для соціально- 
економічного розвитку за допомогою підвищення 
авторитету влади, удосконалення державної еко-
номічної політики, що сприяє зростанню так зва-
ного мультиплікатора довіри. Про останній у праці 
Дж. Акерлофа і Р. Шиллера читаємо: «Зазвичай 
ми думаємо про мультиплікатори лише стосовно 
звичайних змінних, які можна легко виміряти. Але 
ця концепція добре застосовується до змінних, які 
не є звичайними і які неможливо виміряти так лег-
ко. <…> Існує також мультиплікатор довіри. Він 
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відображає зміну доходу в результаті зміни довіри 
на одну одиницю…» [12, с. 16].

Одним із напрямів використання переконання 
для державного регулювання підприємництва є 
здійснення адміністративного переконання. У літе-
ратурі наявні різні дефініції адміністративного пере-
конання. Одну з них запропонували Л. Чистоклетов, 
Г. Капленко і О. Хитра [13]. Ми дещо модифікували 
її та отримали таку дефініцію: адміністративне пере-
конання є методом адміністративно- правового впли-
ву, який полягає в здійсненні виховних, роз’ясню-
вальних і організаційно- управлінських заходів, 
використанні різноманітних засобів і каналів поши-
рення інформації для спонукання конкретних осіб 
і людських колективів до поведінки, відповідної 
нормам права й цілям, котрі схвалюються держа-
вою, визнаються нею соціально корисними.

Адміністративне переконання використовується 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені законодавством. У нашій країні це 
випливає зі ст. 19 Конституції України [14]. Тому 
наявні в літературі поняття «адміністративне пере-
конання» і «адміністративно- правове переконання» 
є тотожними 2.

У літературі наявна думка, що в Україні «під 
методом переконання відсутня необхідна норма-
тивна основа, тобто в законах, що регламентують 
діяльність органів виконавчої влади, відсутні по-
ложення про застосування такого заходу впливу на 
свідомість підвладних суб’єктів» [15, с. 37]. Проте 
це не відповідає дійсності.

Так, стаття 22 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення передбачає, що «при 
малозначності вчиненого адміністративного право-
порушення орган (посадова особа), уповноважений 
вирішувати справу, може звільнити порушника від 
адміністративної відповідальності і обмежитись 
усним зауваженням» [16]. Та чи є усне зауваження 
інструментом адміністративного переконання? Від-
повідь на це питання знаходимо в резонансній праці 
К. Бєльського «Поліційне право», в якій читаємо: 
«Переконання як метод у діяльності органів міліції 
реалізується в різних формах, починаючи від заува-
ження, зробленого працівником міліції пішоходу за 
неправильний перехід вулиці…» [17, с. 590]. Інший 
приклад: згідно зі ст. 21 названого Кодексу, «особа, 
яка вчинила адміністративне правопорушення, крім 
посадової особи та особи, яка вчинила правопору-
шення, передбачені частинами другою–четвертою 
статті 126 та статтею 130, звільняється від адміні-
стративної відповідальності з передачею матеріалів 
на розгляд громадської організації або трудового ко-
лективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого 
правопорушення і особи правопорушника до нього 
доцільно застосувати захід громадського впливу» 

2 Те саме стосується і понять «адміністративний примус» та 
«адміністративно- правовий примус».

[16]. Тобто ця стаття передбачає громадський осуд 
правопорушника. А ще в першому радянському мо-
нографічному дослідженні проблем застосування 
переконання та примусу в адміністративній діяль-
ності органів міліції «критика антигромадських 
учинків, створення навколо осіб, які їх учиняють, 
обстановки загального осудження…» зараховували-
ся до основних форм переконання, використовува-
них цими органами [18, с. 7].

Звернімося тепер до одного з напрямів викори-
стання примусу в державному регулюванні підпри-
ємницької діяльності — застосування адміністратив-
ного примусу. Поширеним є погляд, що здійснення 
адміністративного примусу є монополію держави. 
Проте, як ми вважаємо, належить солідаризуватися із 
прихильниками курсу на заперечення цього погляду. 
До речі, прояви зазначеного курсу мали місце ще за 
радянських часів. Недарма дисертаційне дослідження 
«Функції адміністративного примусу за радянським 
законодавством», виконане радянським науковцем, 
містило положення, за яким представники громад-
ської організації або органу громадської самодіяль-
ності можуть — у точно визначених межах — нале-
жати до кола суб’єктів, які реалізують правоохоронні 
функції адміністративного примусу [19, с. 15].

Спостерігається заперечення державної моно-
полії на застосування адміністративного примусу 
і в пострадянському праві. Так, згідно із ст. 10 За-
кону України від 22 червня 2000 року № 1835-III 
«Про участь громадян в охороні громадського по-
рядку і державного кордону» правом використо-
вувати адміністративний примус наділені громад-
ські формування з охорони громадського порядку 
і державного кордону [20]. Є він і в осіб, які вико-
нують функції з охорони майна або фізичних осіб 
відповідно до Закону України від 22 березня 2012 
року № 4616-VI «Про охоронну діяльність» [21]. 
Пошлемося також на таке положення ґрунтовної 
праці «Адміністративно- правове регулювання на-
дання приватних охоронних послуг»: «…праців-
ники приватної охоронної структури мають право 
застосовувати щодо осіб, які посягають на життя 
та право власності охоронюваного об’єкта, заходи 
адміністративного примусу» [22, с. 76].

Отож, кроком у правильному напрямку є вису-
нення пропозиції розуміти під адміністративним 
примусом «застосування відповідними суб’єктами 
до осіб, які не перебувають в їх підпорядкуванні, 
незалежно від волі і бажання останніх передбачених 
адміністративно- правовими нормами заходів впли-
ву морального, майнового, особистісного та іншого 
характеру з метою охорони суспільних відносин, що 
виникають у сфері державного управління, шля-
хом попередження і припинення правопорушень, 
покарання за їх вчинення» [23]. Як бачимо, у цій 
дефініції коло суб’єктів застосування адміністратив-
ного примусу не обмежується органами державного 
управління і їх посадовцями.
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Висновки.
1. Основними принципами державного регулю-

вання підприємницької діяльності є: доцільність; 
адекватність; ефективність; збалансованість; пе-
редбачуваність; прозорість; законність; забезпечен-
ня максимально можливої різноманітності форм 
підприємницької діяльності; першочергова увага 
до малого й середнього бізнесу; надання допомоги 
в підвищенні кваліфікації кадрів підприємництва 
й підтримка його інноваційної сфери; інфраструк-
турне забезпечення підтримки бізнесу; створення 
сприятливих умов для набуття населенням знань, 
навичок і умінь у царині започаткування власного 
бізнесу та його ведення.

2. Адміністративне переконання є методом 
адміністративно- правового впливу, який по-
лягає в здійсненні виховних, роз’яснювальних 
і організаційно- управлінських заходів, викорис-
танні різноманітних засобів і каналів поширен-
ня інформації для спонукання конкретних осіб 
і людських колективів до поведінки, відповідної 
нормам права й цілям, котрі схвалюються держа-
вою, визнаються нею соціально корисними. Що ж 
до дефініції адміністративного примусу, то, ма-
буть, загалом прийнятною є та, яка запропонована 
в праці [23].
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІ

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЬИ

ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF A JUDGE

Анотація. У статті проаналізовано дослідження та напрацювання науковців щодо визначення елементів 
адміністративно- правового статусу суддів. Розглянуті дискусійні питання, що визначають адміністративно- правовий 
статус судді як теоретико- правову категорію, проаналізовані структура, зміст, елементи адміністративно- правового 
статусу судді. Запропоновано виділяти чотири групи, які визначають статус судді як: носія судової влади (професійний 
аспект); особи, яка заміщує державну посаду (посадовий або службовий аспект); члена суддівської спільноти (корпора-
тивний аспект); особистості, з особливим обмеженим режимом реалізації конституційних прав (особистісний аспект). 
На підставі системного аналізу норм законодавства України визначено основні характеристики досліджуваних елемен-
тів адміністративно- правового статусу. Статус судді як наукова правова категорія — це статус особи, наділеною суддів-
ськими повноваженнями. Статус судді як суб’єкта права — це складна, цілісна система, що складається з утворюючих 
діалектичної єдності статичних і динамічних компонентів. Статичний компонент включає відносно незмінні елементи та 
взаємозв’язок — внутрішній зміст статусу, є основою для динамічного компонента, який спирається на діяльність суб’єкта 
та забезпечує процес реалізації — зовнішній прояв внутрішнього змісту статусу. Основою статусу судді виступає суб’єкт, 
який володіє необхідною сукупністю властивостей, що відображають різні грані статусу, виконуючи певні завдання: спе-
ціальне, закріплює особливе становище судді у суспільстві; у контексті публічного права, входить у структуру державної 
влади та судову систему; щодо правозастосування, здійснює професійну діяльність з вирішення конкретних справ шля-
хом винесення індивідуальних приписів.

Ключові слова: адміністративно- правовий статус, суддя, права і обов’язки судді, гарантії судді.

Аннотация. В статье проанализированы исследования и наработки ученых по определению элементов административно- 
правового статуса судей. Рассмотрены дискуссионные вопросы, определяющие административно- правовой статус судьи 
как теоретико- правовую категорию, проанализированы структура, содержание, элементы административно- правового 
статуса судьи. Предложено выделять четыре группы, которые определяют статус судьи как: носителя судебной власти 
(профессиональный аспект); лица, замещающего государственную должность (должностной или служебный аспект); 
члена судейского сообщества (корпоративный аспект); личности, с особым ограниченным режимом реализации кон-
ституционных прав (личностный аспект). На основании системного анализа норм законодательства Украины опреде-
лены основные характеристики исследуемых элементов административно- правового статуса. Статус судьи как научная 
правовая категория — это статус лица, наделенного судейскими полномочиями. Статус судьи как субъекта права — это 
сложная, целостная система, состоящая из образующих диалектического единства статических и динамических компо-
нентов. Статический компонент включает относительно неизменные элементы и взаимосвязи — внутреннее содержание 
статуса, является основой для динамического компонента, опирается на деятельность субъекта и обеспечивает процесс 
реализации — внешнее проявление внутреннего содержания статуса. Основой статуса судьи выступает субъект, который 
обладает необходимой совокупностью свой ств, отражающих различные грани статуса, выполняя определенные зада-
ния: специальное, закрепляет особое положение судьи в обществе; в контексте публичного права, входит в структуру 
государственной власти и судебной системе; по правоприменению, осуществляет профессиональную деятельность по 
решению конкретных дел путем вынесения индивидуальных предписаний.

Ключевые слова: административно- правовой статус, судья, права и обязанности судьи, гарантии судьи.

Summary. The article analyzes the research and developments of scientists to determine the elements of the administrative 
and legal status of judges. Discussion issues that determine the administrative- legal status of a judge as a theoretical and 
legal category are considered, the structure, content, elements of the administrative- legal status of a judge are analyzed. It is 
proposed to distinguish four groups that determine the status of a judge as: a bearer of judicial power (professional aspect); a 
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person holding a public office (official or service aspect); a member of the judicial community (corporate aspect); personality, 
with a special limited regime for the implementation of constitutional rights (personal aspect). On the basis of a systematic 
analysis of the norms of Ukrainian legislation, the main characteristics of the studied elements of the administrative and legal 
status are determined. The status of a judge as a scientific legal category is the status of a person vested with judicial powers. 
The status of a judge as a subject of law is a complex, integral system, consisting of static and dynamic components forming a 
dialectical unity. The static component includes relatively unchanging elements and relationships — the internal content of the 
status, is the basis for the dynamic component, relies on the activity of the subject and provides the implementation process — 
the external manifestation of the internal content of the status. The basis of the status of a judge is a subject who possesses 
the necessary set of properties that reflect various facets of status, performing certain tasks: special, consolidates the special 
position of a judge in society; in the context of public law, it is included in the structure of state power and the judicial system; 
on law enforcement, carries out professional activities to solve specific cases by issuing individual orders.

Key words: administrative and legal status, judge, rights and duties of a judge, guarantees of a judge.

Постановка проблеми. Починаючи з моменту 
проголошення державної незалежності Украї-

ни, в країні відповідно до вимог формування право-
вої державності були зроблені конкретні кроки по 
створенню організаційних, правових, економічних 
і інших умов, необхідних для незалежності судо-
вої влади. Судова влада в Україні є самостійною 
та незалежною від інших гілок влади, що в свою 
чергу, неминуче визначає правове становище суддів 
як особливих посадових осіб і як особливих членів 
соціуму. Розбалансованість законодавства у сфері 
регулювання статусу судді, порушення стабільності 
кадрового складу суддівського корпусу, зниження 
рівня гарантій прав суддів, їх незалежності є голов-
ними проблемами на сучасному етапі розвитку судо-
вої влади, що безпосередньо впливають на зниження 
рівня гарантій права громадян на справедливий 
судовий розгляд незалежним судом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ок-
ремі аспекти проблеми адміністративно- правового 
статусу розкривали вчені- юристи: В. Б. Авер’янов, 
І. Л. Бородін, Ю. П. Битяк, В. М. Бевзенко, В. В. Га-
лунько, О. В. Гурича, М. М. Говоруха, І. І. Дітке-
вич, М. Д. Ждана, М. В. Косюта, В. В. Кравчук, 
С. С. Коломоєць, І. С. Ковальчук, О. Р. Михайлен-
ко, Є. М. Попович, М. М. Руденко, В. В. Сухонос, 
О. М. Собовий, Д. В. Сичова, Р. М. Скриньков-
ський, Л. І. Сопільник, Л. В. Тацій, С. В. Тарану-
шич, В. В. Шевчук, Н. В. Шость, М. К. Якимчук 
і ін. Ці вчені зробили значний вклад у дослідження 
адміністративно- правового статусу суддів. Водночас 
проблеми, які виникають у діяльності судової гілки 
влади потребують наукового аналізу, серед яких 
значне місце займають питання адміністративно- 
правового статусу суддів.

Мета статті. Метою статті є аналіз чинного зако-
нодавства України про адміністративно- правовий 
статус суддів, визначення його відповідності євро-
пейським стандартам та встановлення перспектив 
подальшого удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Якість 
і доступність правосуддя залежить від тих служ-
бовців, які покликані здійснювати судову владу 
в Україні. Саме суддя є ні від кого не залежною клю-

човою фігурою правосуддя, носієм судової влади. Без 
професійного та реально незалежного суддівського 
корпусу не можна говорити про правову державу 
та демократію. Суть статусу судді — забезпечення 
незалежності судді як особи, що виступає загаль-
ною стратегічною метою державної політики щодо 
правового регулювання спеціального статусу гро-
мадянина (судді).

Статус судді є організаційно- правовою формою 
забезпечення незалежності громадянина, який наді-
лений суддівськими повноваженнями для здійснен-
ня правосуддя, підкоряючись Конституції України 
та закону.

Теоретичні уявлення про статус судді носять 
міждисциплінарний характер, формуються у тео-
рії права та держави, соціології, філософії права, 
галузевих юридичних науках. Частиною загального 
статусу судді є адміністративно- правовий статус. 
Його дослідження пов’язане з труднощами визна-
чення категорії «правовий статус», що, незважаючи 
на тривале вивчення, залишається на сьогоднішній 
день дискусійним.

Залежно від обсягу визначення поняття «право-
вий статус» можна виділити дві основні позиції. Ряд 
учених зміст правового статусу пов’язують з права-
ми і обов’язками. Інші доповнюють його структуру 
і відносять до правового статусу різні елементи, що 
легально визначають і закріплюють положення осо-
би в суспільстві (принципи, гарантії, правові норми, 
законні інтереси, громадянство, правосуб’єктність, 
відповідальність, правовідносини загального (стату-
сного) типу). Необхідно відзначити, що існує декіль-
ка точок зору щодо визначення поняття «правовий 
статус», його елементів, співвідношення з іншими 
категоріями, виділення його видів.

Розглядаючи правовий статус судді, Л. В. Мо-
сквич вважає, що правовий статус судді цілісна 
правова категорія, що характеризує весь спектр 
юридичних можливостей і соціально- психологічних 
якостей суб’єкта, на якого покладено функцію здійс-
нення судової влади в державі. Сутність поняття 
полягає у нормативно визначеній можливості по-
ведінки судді, обмеженої інтересом виконуваної 
соціальної функції [1, c. 15].
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До його елементів відносяться права і обов’язки, 
а також правові засади, що виражають взаємини 
судді, суспільства та держави (незалежність, недо-
торканність судді, рівність прав суддів та ін.). До 
статусу примикають гарантії, що забезпечують ви-
користання прав і виконання обов’язків судді. У су-
купності статус судді та його гарантії визначають 
правове становище судді. Дослідження статусу судді 
полягає в тому, що вся сукупність прав, обов’язків, 
видів відповідальності та гарантій діяльності судді 
як особистості, наділеної суддівськими повноважен-
нями, розділяється на чотири групи: визначають 
статус судді як носія судової влади (професійний 
аспект); визначають статус судді як особи, яка за-
міщує державну посаду (посадовий або службовий 
аспект); визначають статус судді як члена суддів-
ської спільноти (корпоративний аспект); визначають 
статус судді як особистості, з особливим обмеженим 
режимом реалізації конституційних прав (особи-
стісний аспект).

В. В. Миргород- Карпова вважає, що статус судді 
включає вимоги, що пред’являються до суддів, їх 
права та обов’язки. Сутність і зміст діяльності суд-
дів судів загальної юрисдикції визначається через 
сукупність відповідних юридичних елементів, що 
входять до структури їх правового статусу, до яких 
належать: правосуб’єктність судді, його права та 
обов’язки, функції, принципи, юридична відпові-
дальність, гарантії діяльності [2, c. 63].

П. І. Прохоров зазначає, що правовий статус суд-
дів це законодавчо визнана сукупність гарантованих 
основоположних прав, обов’язків і компетенції суд-
дів як особистостей і посадових осіб, яка зумовлює 
соціально- правове становище у суспільстві [3, c. 57].

Немає єдиної думки з приводу структури, змі-
сту, елементів правового статусу судді. У науковій 
літературі визначають статус судді, який містить 
кілька компонентів і складається з правового, пси-
хофізіологічного, соціального, морально морально- 
етичного і інших компонентів, які забезпечують 
можливість судді здійснювати незалежне, неупе-
реджене та справедливе правосуддя, деякі з них не 
мають правової форми.

У статусі судді доцільно виділити дві складові: 
процесуальна складова статусу судді, тобто права 
і обов’язки судді, які визначаються процесуаль-
ним законодавством; права та обов’язки судді, які 
визначають особливе становище у суспільстві як 
громадянина.

У навчальному процесі процесуальна складова 
статусу судді вивчається у межах конституційно-
го, цивільного, кримінального та господарського 
судочинства, а також у вивченні особливостей роз-
гляду спорів, що випливають з адміністративних 
правовідносин. Це особливе становище є гарантією 
забезпечення прав і обов’язків, які суддя реалізує, 
безпосередньо здійснюючи правосуддя та владні 
правомочності.

А. О. Шевчук зазначає, що правовий статус судді 
є основним регулятором діяльності судової систе-
ми, без якого судова система в Україні не змогла б 
достойно існувати [4, c. 271].

Є й інші підходи до даного питання. Використо-
вується розроблений у теорії права підхід, відповід-
но до якого розмежовується структура правового 
статусу та зміст. У структуру включають: основні 
права і обов’язки; законні інтереси; правосуб’єк-
тність; громадянство; юридичну відповідальність; 
правові принципи; правові норми, що встановлюють 
даний статус; правовідносини загального (статус-
ного) типу.

Аналіз теоретичних уявлень про статус судді, 
дозволив зробити висновок про те, що, незважаючи 
на різноманітність, відмінність елементів, що вклю-
чаються в якості його складових, деякі з них (права 
і обов’язки) присутні у характеристиці більшості 
визначень, тому їх можна визнати основними, все 
інші забезпечують функціонування, виконуючи по 
відношенню до правового статусу службову роль. 
Але у більшості досліджень застосовується широкий 
підхід, що включає численні структурні елементи.

Загально теоретичний підхід до вивчення пра-
вового статусу судді як наукової категорії надає 
можливість розкрити окремі сторони правового 
становища судді. Це окремі інституційні елемен-
ти, які закладені в основу правового положення, 
такі як: порядок відбору на посаду судді, проход-
ження суддівської кар’єри, вихід судді у відставку, 
забезпечення соціальних гарантій життя, а також 
безпосередньо професійно- процесуальний аспект 
діяльності судді як носія судової влади, що склада-
ється у забезпеченні гарантії діяльності.

При визначенні правового статусу судді, доцільно 
враховувати, що суддю як індивідуума характеризу-
ють поняття «особистість», «особа», «громадянин», 
«суб’єкт права». Зокрема, суддя як елемент соціаль-
ної системи це особистість, яка володіє загальним 
правовим статусом, тобто це свідоцтво рівних пра-
вових можливостей члена суспільства.

Кожна особистість, що володіє загальним пра-
вовим статусом, згідно з положеннями розділу 2 
Конституції України, який визначає основні права, 
свободи і обов’язки людини та громадянина, може 
реалізувати суб’єктивне право та набути статус спе-
ціального суб’єкта [5].

Щодо спеціального правового статусу певної ка-
тегорії суб’єктів права у науці розуміють: це статус 
особи, що належить до певної категорії громадян 
(військовослужбовці, поліцейські, прокурори, суд-
ді, депутати, державні службовці), який дозволяє 
здійснювати спеціальні функції.

Однак статус судді специфічний, відмінний від 
спеціального статусу інших суб’єктів права. Наді-
лення судді статусом судової влада не передбачає 
привілейованого правового становища. Законодав-
че закріплення гарантії діяльності судді у вигляді 
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незалежності, недоторканності, незмінюваність, 
збалансований нормативно- правовим забезпеченням 
ряду обмежень, пов’язаних, з реалізацією передба-
чених Конституцією України права як звичайного 
громадянина.

Заборона на участь судді у мітингах, заняття під-
приємницькою діяльністю і ряд інших обмежень 
у правовому становищі судді знайшло відповідне 
закріплення у положеннях Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» про вимоги, що пред’яв-
ляються до судді [6].

Характерно, що законодавче обмеження 
в конституційно- правовому статусі судді як зви-
чайного громадянина супроводжує особу судді про-
тягом усього періоду здійснення професійних прав 
і обов’язків, і охоплює період виходу у відставку. 
Відповідно до Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» за особою, що перебуває у відстав-
ці, зберігаються звання судді, гарантії особистої 
недоторканності та приналежність до суддівського 
співтовариства. Це означає, що відповідно до за-
значеного Закону до виконання обов’язків судді, 
за винятком обов’язків судді Конституційного Суду 
України, може бути залучений суддя, який перебу-
ває у відставці.

Одним з яскравих прикладів специфічності пра-
вового статусу судді виступає практика розгляду 
Конституційним Судом України звернень суддів 
у відставці, де предметом оскарження є норми за-
конодавчого регулювання щодо обмеження в існую-
чому правовому становищі, відмінному від чинного 
статусу судді, у цивільних і трудових правах [7].

Представлений у вигляді спеціального статусу, 
правовий статус судді у науково- дослідній літера-
турі характеризується статусом публічного суб’єк-
та. Р. З. Голобутовський, розглядаючи публічну 
службу судді в Україні, виділяє наступні елементи 
правового статусу: перший — характеризує порядок 
формування, призначення або обрання; другий — 
порядок припинення діяльності; третій — ком-
петенції суб’єкта, порядок та способи реалізації; 
четвертий — особливості правового становища, що 
відрізняють від інших публічних суб’єктів — носіїв 
державної влади [8, c. 48–49].

Правовий статус судді закріплює статус публіч-
ного суб’єкта, під яким переважно розуміють статус 
посадової особи, яка займає державну посаду, що 
виражається у певній процедурі обрання та призна-
чення, порядку здійснення професійної діяльності, 
процесу припинення виконання владних повнова-
жень зі здійснення, закріпленої Конституцією Укра-
їни, діяльності щодо здійснення правосуддя.

Суддя як суб’єкт публічного права детермі-
нований процесами розвитку держави: входить 
в систему соціально- політичної, політико- правової, 
організаційно- юридичної регуляції; володіє віднос-
ною автономією, обсяг якої визначається в залежно-
сті від пріоритету обраних цілей, впливу об’єктив-

них і суб’єктивних чинників; виступає основним 
елементом організації судової влади, що вимагає 
визначення співвідношення правових, структурно- 
організаційних, процесуальних форм взаємодії. 
Поєднання елементів і взаємозв’язків статусу судді 
з властивостями як суб’єкта публічного права має 
відповідати доктрині правової держави.

Конституційний Суд України зазначає, що суд-
дя має особливий (спеціальний) правовий статус, 
який характеризується наявністю певних вимог, 
обмежень щодо зайняття цієї посади та гарантій 
його діяльності [9].

Професійна правосуб’єктність є одним з основних 
елементів правового статусу судді, що визначає спе-
цифіку статусу як носія судової влади. Кожна осо-
ба є суб’єктом права, яка володіє особистою право-
суб’єктністю (правами і обов’язками, які наділяють 
особистість).

Суддя як суб’єкт правозастосування, виступаючи 
гарантом забезпечення верховенства права, не тіль-
ки застосовує конкретні правові норми відповідно до 
законодавства, дотримуючись вимог законності, а й 
перевіряє міру збалансованості закріплених прав, 
обов’язків, відповідальності, функцій, компетенції, 
інтересів особи, суспільства, держави, створюючи 
умови для прийняття справедливого судового акта, 
враховує різні соціальні регулятори, розширює об-
сяг правомочностей учасників правовідносин, не 
допускаючи обмеження прав інших осіб.

Суб’єктивне право особи це передбачена законом 
та забезпечується державою міра можливої (доз-
воленої) поведінки особи щодо задоволення своїх 
законних інтересів. Статус судової влади зумовлює 
особисту правосуб’єктність судді, замінюючи її ціл-
ком професійною правосуб’єктністю. Тому суддя як 
фігура публічна, яка діє від імені держави, реалізу-
ючи законодавчу волю щодо здійснення правосуддя, 
володіє лише професійною правосуб’єктністю, тоб-
то суддя своїми діями, не створює особистих прав 
і обов’язків безпосередньо для себе.

Як приклад, суддя компетентний у справі, при-
йнятій до провадження, здійснює через акти проце-
суального характеру відповідно до чинного законо-
давства відновлення порушеного або оспорюваного 
права однієї сторони у справі шляхом покладання 
зобов’язання щодо здійснення певних дій на іншу 
сторону, яка бере участь у даній справі. Суддя під 
час розгляду справи, при винесенні рішення поси-
лається на чинну норму права.

У даному випадку уповноважені особи діють від 
імені та за дорученням державних органів. Їх дії 
безпосередньо для них особистих прав і обов’язків 
не породжують. Їх акти — це акти органу, а вони — 
повноважні представники органу.

На необхідність виділення в окремий аспект, 
вивчення правового статусу судді як носія судової 
влади, представленого у вигляді професійного моду-
су, вказує в монографії В. М. Кравчук, позначаючи, 
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що це процесуальна складова статусу судді, тоб-
то професійні права і обов’язки особи, наділеного 
суддівськими повноваженнями, які визначаються 
процесуальним законодавством [10, c. 338].

Єдність статусу суддів усіх судів полягає у тому, 
що суддя як громадянин України, наділений суд-
дівськими повноваженнями, незалежно від виду 
суду реалізує себе у чотирьох сферах правовідносин: 
професійній, як носій судової влади; корпоративній, 
як член суддівської спільноти; у сфері державної 
служби, як особа, що займає державну посаду; у сфе-
рі реалізації соціально- економічних прав громадян, 
як громадянин з обмеженим режимом реалізації 
конституційних прав.

Висновки. Правовий статус судді — це визначене 
Конституцією та законами України правове стано-
вище судді, гарантії діяльності, підстави та поря-
док призначення на посаду, компетенція, а також 
відповідальність.

Основою статусу судді виступає суб’єкт, який 
володіє необхідною сукупністю властивостей, які 
відображають різні грані статусу, виконуючи певні 

завдання (спеціальне — закріплює особливе стано-
вище судді у суспільстві; у контексті публічного 
права — входить у структуру державної влади та су-
дову систему; в аспекті правозастосування — здійс-
нює професійну діяльність з вирішення конкретних 
справ шляхом винесення індивідуальних приписів). 
Виходячи з властивостей судді як суб’єкта права, 
статус набуває цінність інструменту вирішення кон-
фліктів, забезпечення соціального порядку, задово-
лення суспільних і державних потреб.

Статус судді — це правове становище, закріпле-
не за суддею протягом усього його життя, що має 
на увазі під собою діючий статус судді як носія су-
дової влади, а також статус судді, який перебуває 
у відставці. З одного боку, специфіка кожного з цих 
статусів супроводжує особистість судді, надаючи 
певного виду гарантії для життя та діяльності, з ін-
шого — обмежує у реалізації гарантованих Консти-
туцією України прав, як звичайного громадянина. 
Особливість положення судді у кожному з існую-
чих статусів, підлягає певному ряду нормативно- 
правового забезпечення.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ  
Е-УРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ  
Е-УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF FORMATION OF E-GOVERNANCE  
MECHANISMS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Анотація. Обґрунтовано необхідність дослідження фундаментальних засад формування електронного урядування в 
Україні в умовах цифрової трансформації та інформатизації суспільства. Метою дослідження є визначення концептуаль-
них засад формування та розвитку механізму електронного урядування в Україні в умовах цифрових перетворень. Уза-
гальнено фактори впливу та цілі електронне урядування. Визначено особливості електронного урядування як сукупності 
тактик та дій влади (відкритість роботи уряду, часова та просторова незалежність, орієнтація на потреби споживача, 
зменшення рівня бюрократизації в наданні послуг та ін.). Досліджено етапи формування механізму е-урядування в світі 
та ключові законодавчі акти в нормативно- правовому забезпеченні України щодо формування механізмів е-урядуван-
ня. Електронне урядування в Україні планомірно розвивається відповідно до нормативно- правових актів Президента 
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. На основі аналізу нормативно- правової бази виділено 
недоліки існуючого нормативно- правового забезпечення електронного урядування в Україні: фрагментарність, непов-
нота, нечіткість, неконкретність, неузгодженість, суперечливість деяких документів та непрозорість процедур, не адапто-
ваність до міжнародних актів, низька якість підготовки нормативно- правових актів (акти розробляються без проведення 
ретельного аналізу проблеми, без врахування ризиків їх запровадження; без аналізу взаємодії з іншими актами), низька 
якість соціально- економічної та правової експертизи, відсутність громадського обговорення. Доведено, що обов’язко-
вою умовою забезпечення якісного урядування та подальшого розвитку демократії в Україні є запровадження правових 
процедур та практик залучення громадськості до ухвалення публічно- правових рішень на рівні органів державної влади 
і місцевого самоврядування в сфері розвитку електронного врядування. Визначено, що система нормативно- правових 
документів повинна відповідати динаміці розвитку, появі нових та модернізації існуючих документів, встановленню но-
вих зв’язків і пріоритетів між ними.

Ключові слова: державне управління, цифровізація, електронне урядування, електронний уряд, інформаційно- 
комунікаційні технології.
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Аннотация. Обоснована необходимость исследования фундаментальных основ формирования электронного прави-
тельства в Украине в условиях цифровой трансформации и информатизации общества. Целью исследования является 
определение концептуальных основ формирования и развития механизма электронного управления в Украине в услови-
ях цифровых преобразований. Выделены факторы влияния и цели электронного управления. Определены особенности 
электронного управления как совокупности тактик и действий власти (открытость работы правительства, временная и 
пространственная независимость, ориентация на потребности потребителя, снижение уровня бюрократизации в предо-
ставлении услуг и др.). Исследованы этапы формирования механизма е-управления в мире и ключевые законодательные 
акты в нормативно- правовом обеспечении Украины по формированию механизмов е-управления. Электронное управле-
ние в Украине планомерно развивается в соответствии с нормативно- правовыми актами Президента Украины, Верхов-
ной Рады Украины и Кабинета Министров Украины. На основе анализа нормативно- правовой базы выделено недостатки 
существующего нормативно- правового обеспечения электронного управления в Украине: фрагментарность, неполнота, 
нечеткость, неконкретность, несогласованность, противоречивость некоторых документов и непрозрачность процедур, 
неадаптированность к международным актам, низкое качество подготовки нормативно- правовых актов (акты разраба-
тываются без проведения тщательного анализа проблемы, без учета рисков их внедрения; без анализа взаимодействия с 
другими актами), низкое качество социально- экономической и правовой экспертизы, отсутствие общественного обсужде-
ния. Доказано, что обязательным условием обеспечения качественного управления и дальнейшего развития демократии 
в Украине является введение правовых процедур и практик привлечения общественности к принятию публично- правовых 
решений на уровне органов государственной власти и местного самоуправления в сфере развития электронного управле-
ния. Определено, что система нормативно- правовых документов должна соответствовать динамике развития, появлению 
новых и модернизации существующих документов, установлению новых связей и приоритетов между ними.

Ключевые слова: государственное управление, цифровизация, электронное управление, электронное правитель-
ство, информационно- коммуникационные технологии.

Summary. The necessity of research of fundamental bases of formation of e-government in Ukraine in the conditions of 
digital transformation and informatization of a society is substantiated. The aim of the study is to determine the conceptual 
foundations of the formation and development of the mechanism of e-government in Ukraine in the context of digital trans-
formation. The factors of influence and goals of e-government are generalized. The peculiarities of e-government as a set 
of tactics and actions of the government (openness of government, temporal and spatial independence, focus on consumer 
needs, reducing the level of bureaucratization in the provision of services, etc.) are identified. The stages of formation of mech-
anisms-e-government in the world and key legislative acts in the normative- legal provision of Ukraine concerning formation of 
mechanisms of e-government are investigated. E-government in Ukraine is systematically developing in accordance with the 
regulations of the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine. Based on the 
analysis of the regulatory framework, the shortcomings of the existing regulatory framework for e-government in Ukraine are 
highlighted: fragmentation, incompleteness, vagueness, vagueness, inconsistency, inconsistency of some documents and opac-
ity of procedures, non-adaptation to international acts, low quality of preparation of regulations (acts are developed without a 
thorough analysis of the problem, without taking into account the risks of their implementation; without analysis of interaction 
with other acts), low quality of socio- economic and legal expertise, lack of public discussion. It is proved that a prerequisite for 
quality governance and further development of democracy in Ukraine is the introduction of legal procedures and practices of 
public involvement in public law decisions at the level of public authorities and local governments in the field of e-government. It 
is determined that the system of normative- legal documents should correspond to the dynamics of development, emergence of 
new and modernization of existing documents, establishment of new connections and priorities between them.

Key words: public administration, digitalization, e-government, e-government, information and communication technologies.

Постановка проблеми. Метою запровадження 
електронного урядування в Україні є розвиток 

електронної демократії з метою досягнення європей-
ських стандартів якості електронних державних 
послуг, прозорості та відкритості влади для громад-
ських організацій, бізнесу та громадянина. Концеп-
ція розвитку електронного урядування в Україні 
визначає поняття «електронне урядування», як 
форму організації державного управління, яка ви-
користовуючи інформаційно- телекомунікаційні 
технології (ІКТ), сприяє підвищенню ефективнос-
ті, прозорості та відкритості органів державного 
управління, формує новий тип держави, яка орі-
єнтована на задоволення потреб громадян. Сучасні 

цифрові трансформації обумовлюють дослідження 
фундаментальних засад формування електронного 
урядування в Україні для розвитку сучасних умов 
інформатизації суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження механізмів е-урядування здійснювали 
багато авторів, зокрема Баранов О. [1], Демкова М. 
[1], Дзюба С. [1], Дрешпака В. [2], Єфанов А. [1], 
Жиляєв І. [1], Клепець Е. [1], Костенко І.[3], Місни-
ков Ю.[1], Орлова Н. [4–5], Попова Т. [1], Рубан І. 
[1], Семенченко А. [1–2, 6], Чукут С. [1] та інші. 
Наукові роботи, присвячені формуванню та роз-
витку електронного урядування, його повноцінно-
го впровадження в діяльність органів державного 
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управління залишаються погано структурованими 
та систематизованими, а питання визначення кон-
цептуальних засад формування механізмів е-уряду-
вання в умовах цифровізації потребує ґрунтовного 
аналізу науковців та практиків в галузі державного 
управління.

Метою дослідження є визначення концептуаль-
них засад формування та розвитку механізму елек-
тронного урядування в Україні в умовах цифрових 
перетворень.

Виклад основного матеріалу. Електронне уряду-
вання є інструментом розвитку та демократизації ін-
формаційного суспільства, новітньою інтерактивною 
системою державного управління, впровадження 
якої на основі принципів підзвітності, прозорості та 
відкритості сприяє створенню умов для прозорого 
та відкритого державного управління, забезпечує 
ефективну взаємодію органами державної влади, 
неурядових організацій, громадян.

До основних цілей електронного урядування 
відносять:

 – скорочення та спрощення процедур адміністра-
тивних витрат, підвищення доступності та якості 
державних послуг для бізнесу, громадян;

 – контроль за ефективністю та результативністю 
діяльності органів державного управління, під-
вищення якості управлінських процесів;

 – надання можливості безпосередньої участі 
в процесах експертизи та підготовки проектів 
політико- адміністративних рішень інститутів 
громадянського суспільства та людини, забез-
печення відкритості інформації про діяльність 
органів місцевого самоврядування та державної 
влади, розширення доступу до неї.
Ключовими факторами впливу на електронне 

урядування, результати його практичного впрова-
дження є:

 – непрозорість, закритість, неефективність, не ре-
зультативність, корупційність, надмірна забю-
рократизованість, неоперативність, кулуарність 
прийняття рішень в системі адміністративно- 
державного управління;

 – недовіра з боку бізнесу та суспільства до влади, що 
призводить до зростання актуальності проблеми 
щодо її легітимності;

 – неспроможність органів влади своєчасно та само-
стійно вирішувати зростаючу кількість складних 
проблем, ускладнення внутрішнього та зовніш-
нього середовища (збільшення рівня складності 
та кількості проблем, непередбачуваності);

 – нові можливості, що надають ІКТ державному 
управлінню;

 – зміна парадигми державного управління з «су-
спільства для держави» на «державу для суспіль-
ства»;

 – глобалізація, розвитку якої сприяли ІКТ;
 – активізація бізнесу та суспільства щодо участі 

у формуванні державної політики, контролю за 

виборчим процесом, реалізацією державної по-
літики, тощо.
Розглядаючи електронне урядування, як систему 

дій та тактик, можна виділити особливості елек-
тронного урядування: просторова та часова неза-
лежність, відкритість роботи уряду, зменшення 
рівня бюрократизації в наданні послуг, орієнтація 
на потреби споживача, та ін. (рис. 1).

Крім того, е-урядування повинно базуватися на 
ряді базових засад. До таких засад відносять, по-пер-
ше, достовірності та свободи інформації, (тлума-
чення. Достовірності змісту інформації, її форми). 
По-друге, перерозподіл владних повноважень між 
громадянами та державою, між бізнесом та держа-
вою в процесі реалізації форм електронної демокра-
тії. По-третє, принцип субсидіарності — оптимальне 
поєднання між доцільністю (децентралізоване демо-
кратичне управління) та ефективністю управління 
(впорядковане управління). По-четверте, гармоніза-
ція та координація публічних та приватних інтересів 
шляхом гармонізації та узгодження позицій, їх по-
єднання та зіставлення в процесі прийняття рішень.

Технологічні та організаційні основи електро-
нного урядування повинні забезпечувати: широке 
впровадження та розвиток засобів забезпечення 
віддаленого доступу до інформації про діяльність 
органів державного управління; надання електро-
нних державних послуг в центрах надання послуг на 
основі взаємодії державних органів з юридичними та 
фізичними особами та єдиної інфраструктури міжві-
домчої автоматизованої інформаційної взаємодії; 
впровадження інформаційних систем звітності та 
планування, створення у відносинах «бізнес- влада», 
«громадяни- влада» системи міжвідомчого електро-
нного документообігу; формування нормативно- 
правової бази, що регламентує процедури та поря-
док надання, зберігання та збору відомостей, що 
містяться в державних інформаційних системах, 
контролю за використанням державних інформа-
ційних систем; створення єдиної системи контролю 
результатів діяльності органів виконавчої влади.

Одним з основних видів забезпечення електро-
нного урядування, з бере свій початок його впро-
вадження, — нормативно- правове забезпечення. 
Незважаючи на різні підходи в національних страте-
гіях та концепціях до етапів розвитку електронного 
урядування, перший етап електронного урядуван-
ня обов’язково передбачає формування системи 
нормативно- правових документів, що регламен-
тують взаємовідносини та діяльність в цій галузі.

Електронний уряд розглядають як принципову 
зміну всієї структури, культури, цінностей, способів 
розвитку системи надання державних послуг шля-
хом використання такого інструменту діяльності, 
як ІКТ. Державну політику е-урядування можна 
розглядати, аналізуючи модернізацію системи дер-
жавних органів управління, програмні концепту-
альні документи.
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Рис. 1. Особливості електронного урядування
Джерело: складено автором на основі [1]

В багатьох розвинутих країнах наприкінці ХХ 
століття проведені зміни у моделях державного 
управління наблизили систему до екологічних, 
інформаційних, соціальних, економічних, наднаці-
ональних викликів часу. Цими подіями обумовлена 
поява е-урядування. Основними критеріями цих 
моделей були вимоги оптимального співвідношен-
ня технологічних та професійних основ в адміні-
страції.

Прийнято розглядати три етапи формування ме-
ханізму е-урядування в більшості країн, які пред-
ставлено на рис. 2.

На сучасному етапі розвитку суспільно- правових 
відносин в Україні значущість електронного уряду-
вання вимагає забезпечення достатнього рівня його 
ефективності, що, у свою чергу, прямо залежить від 
якості, обґрунтованості, адекватності та своєчаснос-

ті нормативно- правового регулювання електронного 
урядування [3–4].

Питання розвитку е-урядування в діяльності дер-
жавних органів, механізми їх розробки узагальнені 
та визначені в державних програмах, визначених 
на рис. 3.

Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна влада» визначала наступні 
завдання державної політики щодо розвитку елек-
тронного урядування: схвалення Концепції функ-
ціонування та створення інформаційної системи 
електронної взаємодії державних баз даних; реа-
лізація системи електронної взаємодії державних 
баз даних; видання Кабінетом Міністрів України 
актів з питань функціонування інформаційної сис-
теми електронної взаємодії державних баз даних; 

 ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

відкритість роботи уряду, загальнодоступність інформації про діяльність владних 
структур для широкого кола людей;  
 

часова та просторова незалежність, що полягає у можливості громадськості 
отримувати необхідну інформацію та користуватися послугами у будь-якому 
місці та у будь-який час;  
 

орієнтація на потреби споживача, що передбачає врахування реакції населення на 
ті чи інші дії влади а також на запити і потреби, які люди можуть залишити через 
засоби комунікації;  
 

зменшення рівня бюрократизації в наданні послуг, тобто зменшення рівня 
особистої комунікації населення і влади і перенесення можливості отримати 
відповідні послуги через інтернет комунікації (відповідно і зменшення рівня 
корупції в державі); 
 

інтеграція послуг, тобто можливість об'єднати процеси надання різноманітних 
послуг в один спосіб;  
 

безпосередня залежність економічної, політичної, соціальної та інших сфер 
суспільного життя від розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій;  
 

активна взаємодія структур вищих органів влади, органів місцевого 
самоврядування, громадянських структур, окремих людей за допомогою 
інформаційно-комунікативних технологій.  
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Рис. 2. Етапи формування механізму е-урядування
Джерело: складено автором на основі [3]

Рис. 3. Державні програми в сфері електронного урядування в Україні
Джерело:розробка автора
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Джерело: розробка автора 

 
Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада» визначала 

наступні завдання державної політики щодо розвитку електронного 

урядування: схвалення Концепції функціонування та створення  

інформаційної системи електронної взаємодії державних баз даних; 

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ В СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна влада» (2010 р.) 
 

Стратегія співробітництва держав-учасниць СНД в розбудові та 
розвитку інформаційного суспільства (2012 р.) 

Стратегія розвитку інформаційного суспільства (2013 р.)  

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року 
(2014 р.);  

Програма діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегія сталого 
розвитку «Україна – 2020» (2015 р.) 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди 
у 2015 році (2015 р.). 
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впровадження інформаційної системи електронної 
взаємодії державних баз даних [7].

З квітня 2017 року Кабінет Міністрів України 
затвердив Середньостроковий план пріоритетних дій 
Уряду на період до 2020 року, у якому в окремому 
підрозділі наведено заходи, відповідальні виконавці, 
строки виконання та індикатори виконання завдань 
щодо подальшого розвитку електронного урядуван-
ня в Україні [8]. Результатом виконання середньо-
строкового плану в результаті сталого економічного 
розвитку є забезпечення підвищення якості життя 
громадян та зростання його рівня.

20 вересня 2017 року Кабінет Міністрів України 
затвердив нову Концепцію розвитку електронного 
урядування в Україні, яка визначає головні цілі, 
пріоритетні напрями та заходи розвитку до 2020 
року (рис. 4) (на основі [9]).

На сьогоднішній день в Україні діє Розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів від 22 серпня 2018 р. № 617-р 
«Про затвердження плану заходів з реалізації Кон-

цепції розвитку електронного урядування» [10]. 
В розпорядженні наголошується, що електронне 
урядування є одним із напрямів реформи державно-
го управління і обґрунтовується використання ІКТ 
для покращення ефективності системи державного 
управління, її зручності та прозорості, що забезпечує 
діяльність органів державного управління.

Основним завданням при цьому визначено удо-
сконалення реєстрів даних юридичних осіб, грома-
дян, нерухомості та земельних ділянок, соціального 
страхування, податків, забезпечення здійснення 
обміну даними та функціональної сумісності систем 
на операційному рівні.

Функціональна сумісність систем сприятиме 
здійсненню обміну даними між установами та ре-
єстрами. Реєстри, забезпечені гарантованим захи-
стом персональних даних, будуть відкритими для 
користування органами державного управління, що 
сприятиме спрощенню процедури надання адміні-
стративних послуг органами державного управління 

Рис. 4. Ключові завдання Концепція розвитку електронного урядування в Україні до 2020 року
Джерело:складено автором на основі [9]

 КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО  
УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ДО 2020 РОКУ 
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доступність та залучення громадян;довіра та безпека 
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взаємодії влади, громадян і 
бізнесу за  

допомогою ІКТ 
 

Розвиток електронних 
послуг, Розвиток відкритих 

даних, 
Розвиток електронних 
інструментів залучення 
громадян, Розвиток 

електронної ідентифікації та 
довірчих послуг 

 

Модернізація 
державного управління 

за допомогою ІКТ 
 

Розвиток електронної 
взаємодії, 

Розвиток електронного 
документообігу, 

Електронне урядування 
базовими галузями та 
підтримка пріоритетних 

реформ 
 

Управління розвитком 
електронного урядування 

 
Формування базової 

інформаційно-
телекомунікаційної 
інфраструктури 

електронного урядування, 
Підвищення ефективності 
управління розвитком 

електронного урядування 
 

Основні завдання 
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з підтвердження інформації та фактів, що міститься 
в офіційних державних реєстрах, веб-сервісах.

Успішність виконання завдань з впровадження 
електронного урядування оцінюватиметься шляхом 
визначення кількості електронних запитів, що обро-
бляються, та центральних органів виконавчої влади, 
які приєднані до системи електронної взаємодії.

Розпорядженням Кабінету Міністрів від 24 берез-
ня 2021 р. № 276-р затверджено план пріоритетних 
дій Уряду на 2021 рік, яким визначено заходи, від-
повідальні виконавці, строки виконання та індика-
тори виконання завдань щодо подальшого розвитку 
електронного урядування в Україні [11].

Цими документами визначені ключові засади 
державної політики, пріоритетні цілі, базові прин-
ципи, механізми державного управління, стратегіч-
ні завдання в галузі інформатизації, інформаційної 
політики, електронного урядування, інформаційної 
безпеки та відкритого уряду.

Висновки. Таким чином, електронне урядуван-
ня в Україні планомірно розвивається відповідно 
до нормативно- правових актів Президента Украї-
ни, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України. Аналіз нормативно- правової бази дозво-
лив визначити недоліки існуючого нормативно- 
правового забезпечення електронного урядування 
в Україні: фрагментарність, нечіткість, неповно-
та, неузгодженість, неконкретність, непрозорість 
процедур, суперечливість деяких документів, не 
адаптованість до міжнародних актів, низький рівень 
якості підготовки нормативно- правових актів та ін. 
В багатьох випадках нормативно- правові акти роз-
робляються без проведення ретельного аналізу про-
блеми та врахування ризиків; без якісної правової та 
соціально- економічної експертизи, без проведення 
громадського обговорення тощо.

Головною умовою забезпечення якісного уряду-
вання та подальшого розвитку демократії в Україні 
є запровадження на державному та місцевому рівні 
правових практик та процедур залучення громад-
ськості до ухвалення публічно- правових рішень 
в сфері розвитку електронного врядування. Система 
нормативно- правових документів повинна відповіда-
ти появі нових та модернізації існуючих документів, 
динаміці розвитку, встановленню нових зв’язків 
і пріоритетів між ними.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

У СОЦІОГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ  
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

IMPROVEMENT OF MECHANISMS  
OF PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION  

IN THE SOCIO-HUMANITARIAN SPHERE

Анотація. Стаття присвячена проблемам пошуку шляхів удосконалення механізмів реалізації державної політики у 
соціогуманітарній сфері. Метою даної статті є визначення напрямків удосконалення механізмів реалізації державної по-
літики у соціогуманітарній сфері з урахуванням потреб їх уніфікації в рамках єдиного підходу до організації суспільних 
процесів в аналізованій сфері. Досягнення зазначеної мети забезпечило вирішення більш практичних проблем: розроб-
ка цілей, завдань, напрямків реалізації державної політики у соціогуманітарній сфері, а також організаційно- правового 
забезпечення її реалізації. Все це у сукупності дасть змогу запроваджувати доволі детальні алгоритми та інструменти 
управління соціогуманітарним розвитком України та оперативно й ефективно долати ті негативні ризики, що вини-
кають в ній. Розкрито зміст, сутність та державно- правову природу механізмів державного управління, як сукупності 
способів та інструментів практичної реалізації державної політики. Проведено аналіз сучасних підходів до розуміння 
сутності механізмів державного управління. Запропоноване авторське визначення механізму державного управління в 
соціогуманітарній сфері. Розкрито зміст та сутність державної політики в соціогуманітарній сфері. Зроблено висновок 
стосовно основних детермінант та особливостей її розвитку. Узагальнено підходи до формування механізмів реалізації 
державної політики в соціогуманітарній сфері. Доведена необхідність в подальшому уніфікувати підходи до впрова-
дження такої державної політики в різних секторах соціогуманітарної сфери. Виокремлені основні напрямки удоскона-
лення механізмів її реалізації. Визначено механізм реалізації державної політики в соціогуманітарній сфері як сукупність 
нелінійних комплексів інструментів та способів реалізації державного впливу, що реалізується через прийняття відповід-
них управлінських рішень (комплексу заходів, як є складовими елементами державної політики) на розвиток системи 
забезпечення прав та інтересів громадян, а також практичної реалізації гарантій держави в сферах освіти, охорони 
здоров’я, соціального забезпечення, а також інших що охоплюються гуманітарною місією держави та здатні впливати на 
формування продуктивних сил, людського, інтелектуального та соціального капіталів в суспільстві.

Ключові слова: державне управління, соціогуманітарна сфера, політика соціального забезпечення, механізми дер-
жавного управління, державна соціогуманітарна політика.

Аннотация. Статья посвящена проблемам поиска путей совершенствования механизмов реализации государствен-
ной политики в социогуманитарной сфере. Целью данной статьи является определение направлений совершенство-
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вания механизмов реализации государственной политики в социогуманитарной сфере с учетом потребностей их уни-
фикации в рамках единого подхода к организации общественных процессов в рассматриваемой сфере. Достижение 
указанной цели обеспечило решения более практических проблем: разработка целей, задач, направлений реализации 
государственной политики в социогуманитарной сфере, а также организационно- правового обеспечения ее реализа-
ции. Все это в совокупности позволит вводить довольно подробные алгоритмы и инструменты управления социогума-
нитарным развитием Украины и оперативно и эффективно преодолевать те негативные риски, возникающие в ней. 
Раскрыто содержание, сущность и государственно- правовую природу механизмов государственного управления, как 
совокупности способов и инструментов практической реализации государственной политики. Проведен анализ совре-
менных подходов к пониманию сущности механизмов государственного управления. Предложенное авторское опреде-
ление механизма государственного управления в социогуманитарной сфере. Раскрыто содержание и сущность госу-
дарственной политики в социогуманитарной сфере. Сделан вывод относительно основных детерминант и особенностей 
ее развития. Обобщены подходы к формированию механизмов реализации государственной политики в социогума-
нитарной сфере. Доказана необходимость в дальнейшем унифицировать подходы к внедрению такой государствен-
ной политики в различных секторах социогуманитарном сферы. Выделены основные направления совершенствования 
механизмов ее реализации. Определен механизм реализации государственной политики в социогуманитарной сфере 
как совокупность нелинейных комплексов инструментов и способов реализации государственного воздействия, реали-
зуется через принятие соответствующих управленческих решений (комплекса мероприятий, как являются составными 
элементами государственной политики) на развитие системы обеспечения прав и интересов граждан, а также практи-
ческой реализации гарантий государства в сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также 
других охватываемых гуманитарной миссией государства и способны влиять на формирование производительных сил, 
человеческого, интеллектуального и социального капиталов в обществе.

Ключевые слова: государственное управление, социогуманитарная сфера, политика социального обеспечения, ме-
ханизмы государственного управления, государственная социогуманитарная политика.

Summary. The article is devoted to the problems of finding ways to improve the mechanisms of implementation of state policy 
in the socio- humanitarian sphere. The purpose of this article is to identify areas for improvement of mechanisms for implement-
ing public policy in the socio- humanitarian sphere, taking into account the needs of their unification within a single approach to 
the organization of social processes in the analyzed area. Achieving this goal has provided solutions to more practical problems: 
the development of goals, objectives, areas of state policy in the socio- humanitarian sphere, as well as organizational and legal 
support for its implementation. All this together will allow to introduce quite detailed algorithms and tools for managing the socio- 
humanitarian development of Ukraine and to quickly and effectively overcome the negative risks that arise in it. The content, 
essence and state- legal nature of mechanisms of public administration, as a set of ways and tools of practical realization of state 
policy are revealed. The analysis of modern approaches to understanding the essence of mechanisms of public administration is 
carried out. The author’s definition of the mechanism of public administration in the socio- humanitarian sphere is offered. The 
content and essence of state policy in the socio- humanitarian sphere are revealed. The conclusion concerning the basic determi-
nants and features of its development is made. Approaches to the formation of mechanisms for the implementation of state pol-
icy in the socio- humanitarian sphere are generalized. The need to further unify approaches to the implementation of such public 
policy in different sectors of the socio- humanitarian sphere has been proved. The main directions of improvement of mechanisms 
of its realization are allocated. The mechanism of state policy implementation in the socio- humanitarian sphere is defined as 
a set of nonlinear sets of tools and methods of state influence, which is implemented through appropriate management decisions 
(a set of measures as components of state policy) to develop the rights and interests of citizens and practical implementation. 
guarantees of the state in the fields of education, health care, social security, as well as others covered by the humanitarian 
mission of the state and able to influence the formation of productive forces, human, intellectual and social capital in society.

Key words: public administration, social- humanitarian sphere, social security policy, mechanisms of public administration, 
state social- humanitarian policy.

Постановка проблеми. Реалізація державної соці-
огуманітарної політики в Україні останнім часом 

обтяжується доволі великою кількістю соціально- 
економічних ризиків, що в умовах перманентного 
військового конфлікту та часткової окупації частини 
української території створює загрози цивілізаційно-
му вибору української нації. Соціогуманітарна сфера 
є найбільшою зі всіх сфер суспільних відносин, що 
підпадають під регуляторно- управлінський вплив 
вітчизняних органів державної влади. Включаючи 
в себе і освітню, і гуманітарну, і духовну сфери соціогу-

манітарна державна політика є чи не найскладнішою 
з точки зору формування, прогнозування та практич-
ної реалізації. Більшість її секторів самі по собі пред-
ставляють складні об’єкти для здійснення державного 
управління. Втім інституціональне її забезпечення 
також є чи н найбільшим з точки зору кількості струк-
турних елементів, державних інституцій та власне 
службовців, які забезпечують практичну реалізацію 
державної політики у соціогуманітарній сфері.

Разом з тим необхідно виокремити основну 
складність на яку необхідно звернути увагу в ана-
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лізі практичної реалізації державної політики 
у соціогуманітарній сфері — диверсифікація меха-
нізмів державного управління в різних складових 
сферах, що утворюють єдиний соціогуманітарний 
прості України. Різні сфери обумовлюють необхід-
ність розробки та застосування різних механізмів 
державного управління, що загалом ускладнює 
уніфікацію мети та завдань всієї державної полі-
тики в аналізованій сфері а також методологічне 
та організаційно- правове ї забезпечення. Ще більш 
складним завданням є пошук напрямків удоскона-
лення таких механізмів, що з точки зору мінливо-
сті зовнішнього середовища, а також необхідності 
реагувати на нові глобалізаційні виклики, зокрема 
такі як наслідки COVID-19 — призводить до необхід-
ності опрацювання уніфікованого підходу не лише 
до планування та програмування державної полі-
тики у соціогуманітарній сфері, але і до уніфікації 
методологічного забезпечення розробки механізмів 
її реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичною базою дослідження виступили праці ві-
тчизняних та закордонних науковців і дослідників 
в сфері ефективності державної соціогуманітарної 
політики.

Зокрема завдяки працям Пепи Т. В., Ситні-
ка П. К., Скуратівського В. А., Стельмащука Ю. І., 
Трощинського В. П., Чернюк Л. Г. та інших було 
досліджено сутність, зміст та правову природу ме-
ханізмів державного регулювання розвитку соціо-
гуманітарної сфери. Праці таких вчених як Бальбоа 
К., Гільденбрандт Т, Голм П., Градівський В. М., 
Москаленко С. О., Меляков А., Певехаус Дж., Томас 
Дж. Здійснено пошук напрямків підвищення ефек-
тивності механізмів реалізації державної політики 
в соціогуманітарній сфері. В той же час висновки 
із робіт Акімової Л. М., Бакуменка В. Д., Безносен-
ка Д. О., Коротич О. Б., Ліпенцева А. В., Поляк О. В., 
Приходька В. П., Федорчак О. В., Ярмолинської І. В. 
використані для виокремлення сутнісних детер-
мінант механізмів державного управління, що є 
значимими під час практичної реалізації державної 
політики в соціогуманітарній сфері [1–18].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою даної статті є визначення напрямків 
удосконалення механізмів реалізації державної 
політики у соціогуманітарній сфері з урахуван-
ням потреб їх уніфікації в рамках єдиного підходу 
до організації суспільних процесів в аналізованій 
сфері. Така мета забезпечуватиме вирішення більш 
практичних проблем: розробка цілей, завдань, на-
прямків реалізації державної політики у соціогу-
манітарній сфері, а також організаційно- правового 
забезпечення її реалізації. Все це у сукупності дасть 
змогу запроваджувати доволі детальні алгоритми 
та інструменти управління соціогуманітарним роз-
витком України та оперативно й ефективно долати 
ті негативні ризики, що виникають в ній.

Мета дослідження досягається за рахунок комп-
лексного застосування таких методів наукового пі-
знання як: діалектичний, структурного аналізу, 
формально- логічний, порівняльний, методи аналізу 
та синтезу, а також комплексом інструментів пі-
знання в рамках системного підходу.

Виклад основного матеріалу. Складність держав-
ного управління в соціогуманітарній сфері об’єкти-
вується тим, що до неї входить велика кількість сфер 
суспільного життя поєднаних єдиним нарративом — 
у своїй сукупності вони забезпечують гармонійний 
розвиток морально- етичних та духовних цінностей 
суспільства, а також орієнтують цивілізаційний 
вибір нації. Традиційно вважається, що соціогу-
манітарна сфера є видатковою, а її фінансування є 
тим зобов’язанням держави, як прямо слідує з теорії 
суспільного договору, що відображається в системі 
демократичних прав та свобод закріплених в Основ-
ному законі держави.

Що стосується України, то сучасний стан роз-
витку державної політики в соціогуманітарній сфе-
рі дійсно інтерпретується через велику кількість 
державних гарантій викладених в Конституції 
України. Основним трендом державної політики 
в цій сфері виступає забезпечення потреб реалізації 
прав людини в соціальній, гуманітарній та духовних 
сферах. Через це державна соціогуманітарна полі-
тика потребує значних бюджетних асигнувань при 
тому, що не приносить жодних прямих економічних 
преференцій. Насправді ж розвиток соціогумані-
тарної сфери виступає своєрідним підґрунтям для 
формування економічного базису держави, його по-
тенціалом, який здатен максимізувати економічний 
актив, який втілюється в природні ресурси, засоби 
виробництва та поєднанні людського, інтелекту-
ального й соціального капіталів. Соцоігуманітарна 
сфера забезпечує економіку держави необхідним 
рівнем інтелектуального капіталу, який втілюється 
в розподілі системи знань, їх акумуляції та постій-
ній еволюції, що призводить до появи інновацій; 
кадровим потенціалом, який реалізується в усіх 
без виключення секторах економіки через трудові 
ресурси.

Крім того державна політика в соціогуманітарній 
сфері здатна забезпечувати ментальну та суспіль-
ну єдність, яка втілюється в однакових суспільно- 
політичних орієнтирах та поглядах, а розкривається 
через цивілізаційний вибір нації в цілому, що обу-
мовлює вектор розвитку держави загалом. На до-
даток деякі сектори соціогуманітарної сфери ство-
рюють самостійні ринки послуг, таких як: медичні, 
соціальні, навчальні тощо. Розвиток таких ринків 
та секторів самі по собі накопичують економічний 
потенціал, а його реалізація здатна в певний спо-
сіб зменшити надмірне фінансове навантаження 
на систему державних фінансів, оскільки держава 
взяла на себе зобов’язання забезпечити надання 
населенню пакету мінімально гарантованих послуг 
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в таких секторах як охорона здоров’я, соціальне 
забезпечення освіта тощо.

Отже, не вдаючись в теоретико- методологічне 
дослідження структури соціогуманітарної сфери, 
доцільно навести підхід детермінації системи ме-
ханізмів реалізації державної соціогуманітарної 
політики у відповідних її секторах, розроблений 
В. П. Трощинським, П. К. Ситніком, В. А. Скуратів-
ським та іншими. Отже дослідники до таких секто-
рів відносять наступні:

 – сектор духовного розвитку сучасного українського 
суспільства (включає в себе формування цивіліза-
ційних цінностей, визначення національної ідеї, 
культурну, релігійну політику держави, політику 
в сфері молоді, спорту, туризму тощо);

 – сектор державної політики щодо закордонного 
українства (включає в себе консульську підтримку 
українців за кордоном, розбудову системи між-
народних зв’язків, підтримку діаспори тощо);

 – сектор державної політики у сфері охорони здо-
ров’я (розкривається через забезпечення прав 
особи в сфері медичного захисту та забезпечення 
доступності медицини, в тому числі страхової);

 – сектор соціальної політики держави (на дум-
ку вчених цей сектор пов’язаний із соціальною 
орієтцією економічних процесів, коли частина 
функцій соціального забезпечення переноситься 
на суб’єктів приватного сектору);

 – сектор політики соціального захисту населення 
(включає в себе всі види загальнообов’язкового 
державного страхування, політику в сфері забез-
печення мінімальними соціальними стандартами 
інвалідів та малозабезпечених тощо) [11].
Наведене вище свідчить про розгалуженість 

не лиш сфер суспільних відносин, які потребують 
державного регулювання, але і значну диференціа-
цію потреб державного управління та організаційно- 
правового їх забезпечення. З точки зору потреб 
системного підходу під час розробки та реалізації 
державної політики в соціогуманітарній сфері така 
дискретність її складових створює об’єктивні пере-
шкоди на шляху максимізації ефекту від державно- 
управлінського впливу в кожній конкретній сфері. 
Це означає, що ефективність механізмів реалізації 
державної політики в аналізованій сфері залежати-
ме в першу чергу від здатності об’єднати завдання 
розвитку державно- суспільних відносин в кожній 
із них єдиному загальнодержавному тренду циві-
лізаційного розвитку. Іншими словами державне 
управління в сфері освіти, яке орієнтується на ши-
роке запровадження Болонського процесу та ство-
рення інклюзивної освіти не повинно суперечити 
орієнтирам розвитку сфери охорони здоров’я, для 
якої готуються відповідні кадри. При цьому розви-
ток сфери охорони здоров’я не повинен залишатися 
на орієнтирах запроваджених ще за радянських 
часів, а сам система медичних закладів так само по-
винна орієнтуватися на новий цивілізаційний вибір 

української нації, а отже ґрунтуватися на підходах 
притаманних західним демократіям.

Це означає, що механізми реалізації державної 
політики в соціогуманітарній сфері повинні базува-
тися на європейських цінностях, що з одного боку 
обумовлює орієнтацію на дотримання балансу між 
суспільними потребами та індивідуальним роз-
витком особистості, а з іншого — на формування 
міцного соціально- економічного базису розвитку 
держави в цілому. Такі механізми не повинні бути 
позбавлені економічної складової, а навпаки ґрунту-
ватися на принципах раціональності та економічної 
доцільності.

Так, дійсно в розвинутих країнах соціогумані-
тарна сфера характеризується відсутністю прямих 
економічних елементів та засобів реалізації еконо-
мічних інтересів, натомість їй притаманна економіч-
на складова як елемент орієнтиру держави на шляху 
задоволення потреб соціогуманітарного розвитку 
людини. Іншими словами економічна складова дер-
жавної політики в соціогуманітарній сфері виступає 
лише засобом забезпечення повноти реалізації відпо-
відних цілей соціального, гуманітарного, духовного, 
ідеологічного тощо розвитку суспільства. Виходячи 
із економічних можливостей держава формує цілі, 
визначає напрямки та завдання, а також встановлює 
індикатори оцінки успішності їх досягнення при 
реалізації державної політики в соціогуманітар-
ній сфері в окремому конкретному секторі. Тому 
механізми реалізації вказаної політики не маючи 
економічної цілі ґрунтуються на економічних мож-
ливостях реалізації такої політики, а тому розроблю-
ються виходячи із обсягу фінансування державою 
окремого напрямку державної політики [15; 10].

Соціогуманітарна сфера це та частина життя су-
спільства, яка є його рівневим показником матері-
ального та духовного розвитку, а тому важливим є 
окреслення напрямів державної політики в даній 
сфері, узагальнення законодавчо- правової бази 
діяльності органів виконавчої влади в реалізації 
гуманітарної політики, оцінка інституційного за-
безпечення дієвості даної політики та визначення 
перспектив удосконалення механізмів її реаліза-
ції. Соціогуманітарний простір є системою, що зу-
мовлює доцільність підходу до розвитку методів 
регулювання соціогуманітарних просторових про-
цесів, як до системи локалізованих у територіаль-
ному вимірі відносин між суб’єктами соціально- 
структурованого суспільства, що утворюють 
різноманітні форми їх соціальних інтеграцій [13].

З огляду на це механізм реалізації державної 
політики в соціогуманітарній сфері є продуктом 
державного управління, який розробляється з ура-
хуванням особливостей притаманних внутрішньому 
та зовнішньому середовищу конкретному виду су-
спільних відносин, а тому його особливість визна-
чається специфікою об’єкту суспільних відносин 
в такій сфері. Крім того, сам процес формування 
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таких механізмів може бути алгоритмізованим але 
уніфікація змістовної частини таких механізмів 
через специфіку їх організаційно- правової природи 
є доволі складною.

Саме тому вдосконалення таких механізмів по-
требує вирішення комплексу питань, що створить 
необхідні індикатори для побудови нової моделі 
реалізації державної політики, а відтак і нових ме-
ханізмів державного управління в означеній сфері. 
Для цього необхідним є:

 – визначення фундаментальних загальнонаціональ-
них духовних цінностей, та забезпечення засобами 
дієвої культурно- освітньої політики адекватного 
сприйняття таких цінностей [4];

 – визначення проблем сучасного стану організа-
ційно- правового та фінансово- економіч ного за-
безпечення реалізації державної політики в со-
ціогуманітарній сфері;

 – запровадження єдиного підходу до оцінки ефек-
тивності розвитку соціогуманітарної сфер через 
запровадження методології ООН, що використо-
вується під час моніторинг Індексу людського 
розвитку;

 – ревізія програм стратегічного розвитку в усіх 
секторах соціогуманітарної політики держави, 
зокрема в освітній, сфері соціального забезпечен-
ня, охорони здоров’я;

 – перегляд підходів до управління сферою соці-
ального забезпечення через проведення реальної 
оцінки стану трудових ресурсів в Україні з метою 
зменшення навантаження на державний бюджет 
через обов’язкове фінансування систем пенсійного 
та загальнообов’язкового соціального страху-
вання;

 – ревізія міжнародних програм соціогуманітар-
ного розвитку з метою забезпечення участі в них 
України, що відкриє можливості для отримання 
додаткових фінансово- економічних, а також орга-
нізаційних та інформаційно- методологічних ре-
сурсів для більш ефективної реалізації державної 
політики в окремих секторах соціогуманітарної 
сфери;

 – розробка та запровадження регіональних програм 
розвитку соціогуманітарної сфери із збільшеною 
участю органів місцевого самоврядування в їх 
реалізації, в тому числі фінансуванні та органі-
заційному забезпечення;

 – розробка системи постійного моніторингу до-
сягнення тактичних цілей реалізації держав-
ної політики в соціогуманітарній сфері шляхом 
запровадження систем оцінки якості кожного 
конкретного сектору.
Соціогуманітарна політика — це комплексне 

явище, що втілює в собі різні аспекти реалізації 
державно- управлінських функцій в соціальній та гу-
манітарній сферах характерних для країн з високим 
рівнем життя і соціальних гарантій. У цих державах 
ефективна реалізація соціогуманітарної політики 

відбувається через стимулювання національного 
виробництва і використання джерел самозабезпе-
чення, таких як праця і підприємництво. Таким 
чином, удосконалення механізмів реалізації держав-
ної політики в аналізованій сфері в умовах України 
повинно супроводжуватися впровадженням світових 
трендів в кожному окремому секторі та враховувати 
наступні детермінанти:

 – розширеним залученням приватного сектору до ре-
алізації державних програм соціогуманітарного 
розвитку із дотриманням балансу державного 
замовлення та самоокупності. Таким чином за-
безпечуватиметься скорочення державного фі-
нансування окремих секторів, зокрема в сфері 
освіти, надання медичних послуг, соціального 
страхування (розвиток недержавного пенсійного 
страхування), що дасть змогу підвищити якість 
мінімально гарантованого державою пакету соці-
альних послуг, а також розширити можливості 
для доступу населення із високим рівнем купі-
вельною спроможності до розширеного пакету 
таких послуг, що надаються суб’єктами приват-
ного права;

 – формування єдиного соціогуманітарного простору 
в межах всієї країни, що передбачає єдність у по-
глядах стосовно системи цінностей, історичного 
минулого нації, а також національних ідей, роз-
виток яких гуртуватиме націю та формуватиме 
єдиний вимір морально- етичного, аксіологічного 
сприйняття пріоритетів розвитку соціогумані-
тарної сфери;

 – запровадження критеріїв оцінки та індикаторів 
стану реалізації державної політики в соціогу-
манітарній сфері на загальноприйнятих засадах 
оцінки стану соціально- економічного розвитку 
країн, що застосовуються ООН, зокрема Індексу 
людського розвитку, Індексу освіти, Індексу яко-
сті життя. В такий спосіб органи державної влади 
отримують реальну можливість для визначення 
закордонного досвіду, який може бути імпланто-
ваний в аналізованій сфері в Україні.
Узагальнення орієнтирів та напрямків удоско-

налення механізмів державної політики в соціогу-
манітарній сфері обумовлюється цивілізаційним 
вибором України орієнтованим на західні демокра-
тичні цінності ліберальної демократії. Те, що нами 
пропонуються лише загальні напрямки удоскона-
лення таких механізмів пояснюється тезою про 
необхідність еволюційного розвитку державного 
регулювання соціогуманітарної сфери, першочерго-
вим завданням якої є уніфікація цілей та підходів 
до формування відповідних програм розвитку для 
окремих її секторів.

Складність у більш чіткому визначенні напрям-
ків удосконалення механізмів державного управлін-
ня соціогуманітарної сферою пояснюється тим, що 
такі механізми взагалі мають різне змістовне напов-
нення для окремих сфер суспільних відносин, що 
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потребують відповідного державно- управлінського 
впливу та втручання.

Сьогодні взагалі відсутня єдність науковців у по-
глядах на визначення змісту механізму державного 
управління, не кажучи про детермінацію такого 
механізму для потреб соціогуманітарної сфери. Так 
більшість дослідників в сфері державного управ-
ління виходять із того, що механізм державного 
управління є структурований певним чином набір 
інструментів та способів впливу суб’єкту управління 
на об’єкт (табл. 1). Але в умовах соціогуманітарної 
сфери, де певні об’єкти (суспільні відносини) не під-
лягають впливу, оскільки імперативно відділені від 
держави (релігійний сектор, духовне виховання) — 
таке визначення механізму державного вже тягне 
за собою проблеми уніфікації їх для різних секторів 
аналізованої сфери.

Таким чином, через брак єдності у підходах до ви-
значення сутності та місту механізмів державного 
управління, а також складності визначити зміст 
такої дефініції для потреб дисперсної соціогумані-
тарної сфери, ми приходимо до логічного висновку 
про те, що для різних секторів аналізованої сфе-
ри механізми державного управління виконують 
різні цілі. Тобто напрямки удосконалення таких 
механізмів також відрізняються, а орієнтири таких 
трансформацій повинні збігатися із орієнтирами 
державної політики в кожному секторі. Це озна-
чає необхідність вирішення найбільш складного 
завдання — пошуку таких точок перетину цілей 
та завдань державної політики в різних сферах су-
спільних відносин, поєднання яких визначатиме 
модель та обрис єдиної загальнодержавної політики 

в соціогуманітарній сфері, як цілісний комплекс 
суб’єкт-об’єктних відносин.

В певному розумінні на думку В. В. Лаврухіна ме-
ханізм державного управління можна в соціогумані-
тарній сфері можна визначити як систему процедур 
державно- управлінського впливу, які формують 
управлінське рішення чи правила його прийняття 
і реалізації [6]. Тобто реалізації державної політики 
в соціогуманітарній сфері це не що інше як алгоритм 
послідовних управлінських рішень, що і формують 
відповідні стратегічні орієнтири практичної реаліза-
ції такої політики. Але таке визначення означатиме 
лінійність державної політики в аналізованій сфе-
рі, що аж ніяк не відповідає дійсності враховуючи 
багатомірність соціогуманітарної сфери.

Більш прийнятною на наш погляд є позиція 
С. О. Москаленка, який вказує на те, що механізм 
державного управління в соціогуманітарній сфері 
є нелінійною системою інструментів державного 
управління (конкретних управлінських рішень) 
призначених для практичного здійснення дер-
жавного впливу через інституційне, організаційне 
та методично- правове забезпечення конкретної сфе-
ри суспільних відносин [8]. Такий підхід означає, що 
пошук напрямків удосконалення аналізованих ме-
ханізмів необхідно здійснювати виходячи із потреб 
суспільного розвитку, соціально- економічних від-
носин та суспільної свідомості.

Такий підхід є доцільним, якщо враховува-
ти точку зору Чернюк Л. Г. та Пепи Т. В. щодо 
того, що концепція соціогуманітарного простору 
постулює відносно стійку поведінкову домінанту, 
яка формується згідно певних природноекономічних 

Таблиця1
Підходи до визначення сутності та змісту механізму державного управління

Автор Механізм державного управління — це

Акімова Л. М. [1]
сукупність важелів, засобів, стимулів, які використовує країна для досягнення певних 
економічних результатів у суспільно важливих сферах розвитку суспільства

Атаманчук Г. В. [2]
складна система державних органів, організованих відповідно до визначених принципів 
для здійснення завдань державного управління

Бакуменко В. Д., 
Безносенко Д. О. [3]

практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи державної влади 
впливають на будь-які суспільні відносини з метою досягнення поставлених цілей

Коротич О. Б. [5]
сукупність способів, методів, важелів, через які суб’єкт управління впливає на об’єкт 
управління для здійснення цілеспрямованих перетворень

Ліпенцев А. В., 
Поляк О. В. [7]

система, що призначена для практичного здійснення державного управління та досяг-
нення поставлених цілей, яка має певну структуру, методи, важелі, інструменти впливу 
на об’єкт управління

Приходько В. П. [9]

сукупність функцій, етапів і послідовних процедур регуляторного впливу на організа-
ційну систему, що супроводжується досягненням певного результату цього впливу, який 
може бути зіставлений з індикаторами- показниками для визначення рівня досягнення 
управлінських (програм» них) цілей функціонування системи

Федорчак О. В. [12]
складна система, призначена для досягнення поставлених цілей, яка має певну структу-
ру, методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним правовим, 
нормативним та інформаційним забезпеченням

Ярмолинська І. В. [14]
складна система, призначена для здійснення державного управління та реалізації мети 
інституційного розвитку та виховання нації
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і соціально- економічних умов оточення людини. 
В соціально- культурному вимірі соціогуманітарний 
простір є органічною складовою системи зі зворот-
нім зв’язком «культура» — «соціум» — «вироб-
ництво» — «соціальна сфера» — «людина». В цій 
площині соціогуманітарний простір є важливою 
складовою системи продуктивних сил, у формуванні 
якої економічний і природний простори, як фактори 
оточення, відіграють провідну роль [13].

Це дає змогу зробити нам ключовий висновок 
щодо того, що удосконалення механізмів реаліза-
ції державної політики у соціогуманітарній сфері 
повинно не лише орієнтуватися на потреби націо-
нального цивілізаційного розвитку, а враховувати 
необхідність забезпечення такого розвитку, в тому 
числі в економічній сфері, продуктивними силами, 
які на свідомому рівні формуються з урахуванням 
відповідних соціогуманітарних імперативів.

Такі імперативи обумовлюватимуть систему цін-
ностей досягнення або орієнтація на яку змінювати-
ме підхід особи до реалізації ним в першу чергу своєї 
економічної та трудової функцій. Через таку зміну 
на індивідуальному рівні відбуватимуться і відпо-
відні трансформації загальносуспільного значен-
ня, що дасть змогу підвищити потенціал людського 
та соціального капіталу для держави.

Аналізуючи такий взаємозв’язок Т. Гільдебрант 
та П. Голм приходять до висновку стосовно того, що 
трансформації на рівні механізму реалізації соціо-
гуманітарної політики здатні і повинні приводити 
до якісних змін в соціально- економічному розвитку 
держави в цілому, що досягається через зміну сус-
пільної свідомості у питаннях реалізації кожним 
індивідуумом своєї значущості в досягненні цілей 
цивілізаційного розвитку нації в цілому [16]. Тако-
го ж висновку доходить в своїх дослідження і Дж. То-
мас, який визначає необхідність змін в гуманітарній 
сфері, зокрема в сфері освіти, виховання, соціаль-
ного забезпечення, які згодом призведуть до зміни 
в підходах громадян до виконання своїх обов’язків 
перед суспільством, а не лише перед державою [18]. 
Таким чином, удосконалення механізмів реалізації 
державної політики в соціогуманітарній сфері повин-
но орієнтуватися на досягнення цілей суспільного 
розвитку, які домінують над цілями розвитку інди-
відууму, хоча при цьому саме за рахунок розвитку 
індивідуальностей в кожній особі і досягається не-
обхідний рівень людського та соціального капіталу, 
які через синергетичний ефект втілюються в еконо-
мічний результат — зростання добробуту нації.

В цьому контексті А. Меляков актуалізує роз-
виток економічного вектору в системі механізмів 
державного управління соціогуманітарною сферою. 
Він вказує на те, що економічна складова є резуль-
туючою від здатності кожної особи трансформувати 

власний потенціал, в тому числі працю, в суспільний 
продукт. А рівень ефективності реалізації соціо-
гуманітарної політики держави втілюватиметься 
в якості такого продукту [17]. Загалом, тенденції, 
взаємозв’язки і наслідки розвитку соціогумані-
тарного простору України знаходяться у прямому 
зв’язку з факторами його формування та розвитку, 
серед яких особливо значимою є група економічних 
факторів. Сутність практичної утилітарності таких 
факторів зводиться до того, що держава інвестуючи 
в соціогуманітарну сферу за рахунок бюджетного 
утримання повинна очікувати відповідний рівень 
віддачі у формі збільшення рівня суспільного про-
дукту. Власне через призму такої взаємозалежності 
і повинен проходити процес удосконалення механіз-
мів державної політики в соціогуманітарній сфері.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. За резуль-
татами проведеного дослідження доцільно зробити 
наступні висновки:

Визначаючи механізм реалізації державної по-
літики в соціогуманітарній сфері слід звернути 
увагу, що найбільш точною його дефініцією буде 
наступна: сукупність нелінійних комплексів інстру-
ментів та способів реалізації державного впливу, що 
реалізується через прийняття відповідних управлін-
ських рішень (комплексу заходів, як є складовими 
елементами державної політики) на розвиток систе-
ми забезпечення прав та інтересів громадян, а також 
практичної реалізації гарантій держави в сферах 
освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечен-
ня, а також інших що охоплюються гуманітарною 
місією держави та здатні впливати на формування 
продуктивних сил, людського, інтелектуального 
та соціального капіталів в суспільстві.

З огляду на таке визначення ми наполягаємо 
на тому висновку, що на даному етапі реалізації 
соціогуманітарної політики держави вкрай складно 
та недоцільно здійснювати пошук уніфікованого 
механізму держаного управління в означеній сфері. 
Більш важливим є розробка критеріїв та загаль-
них засад формування системи таких механізмів, 
які мають загальний характер та є утилітарними 
до всієї сукупності секторів, що входять до соціо-
гуманітарної сфери.

Натомість ми наполягаємо на тому, що на для 
подальшого удосконалення таких механізмів іс-
нує потреба запровадження єдиних підходів оцінки 
ефективності реалізації соціогуманітарної політи-
ки держави заснованої на сукупності показників 
та індексів, що використовуються ООН: Індекс люд-
ського розвитку, Індекс освіти, Індекс якості життя 
тощо. Це дасть змогу розширити рамки можливо-
стей практичного застосування механізмів реалі-
зації політики держави в соціогуманітарній сфері.
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COMMUNICATION TRENDS IN A BARRIERLESS  
ENVIRONMENT OF PUBLIC GOVERNANCE

Анотація. У будь-якому соціумі складається система суспільних відносин. Це відбувається шляхом формування і по-
стійного використання тих чи інших прийомів комунікативного впливу. Наприклад, при вступі в правові відносини люди 
керуються правосвідомістю і нормами права, які панують в даному суспільстві, а вступаючи в моральні відносини, інди-
віди керуються моральними нормами: уявленнями про добро і зло, честі, совісті, порядності і борг.

Управління взаємодією соціальних груп, людських спільностей в процесі їх діяльності, досягається шляхом соціаль-
ного регулювання, де інструментом виступають суспільні зв’язки. У загальному вигляді систему громадських зв’язків 
можна представити як процес соціальної комунікації. Він є необхідною ланкою при здійсненні соціальної взаємодії і пер-
шорядним суб’єктом впливу при управлінні суспільними відносинами.

Взаємовідносини людини і власності, людини і політичної системи, людини і ринку праці, людини і соціальної сфери, 
людини і системи освіти, людини і культури, а також політична, економічна конкурентна боротьба — все це забезпечу-
ється регулюючими функціями громадських зв’язків. Через них реалізується потреба частин соціального організму один 
в одному.

Особливо актуальним стають питання безбар’єрності у системі владних відносин, оскільки сприйняття інклюзивного 
світу, його потреб та можливостей залучення до суспільних процесів наразі є болючою суспільною проблемою.

Важливо відзначити, що в умовах сучасної соціальної та економічної нестабільності, стійкість до зовнішніх впливів 
стає для політичної системи найважливішим гарантом збереження її легітимності. Відтак, можна дійти висновку, що 
соціальна поведінка суб’єктів політичної влади, розрахована на досягнення взаєморозуміння між людьми — єдиний ле-
гальний шлях до вирішення соціальних, національних і культурних конфліктів у сучасному світі.

Ключові слова: публічне управління, комунікації, безбар’єрність.

Аннотация. В любом социуме складывается система общественных отношений. Это происходит путем формирова-
ния и постоянного использования тех или иных приемов коммуникативного воздействия. Например, при поступлении 
в правовые отношения люди руководствуются правосознанием и нормами права, господствующих в данном обществе, 
а вступая в нравственные отношения, индивиды руководствуются моральными нормами: представлениями о добре и зле, 
чести, совести, порядочности и долге.

Управление взаимодействием социальных групп, человеческих общностей в процессе их деятельности, достигается 
путем социального регулирования, где инструментом выступают общественные связи. В общем виде систему обще-
ственных связей можно представить как процесс социальной коммуникации. Он является необходимым звеном при 
осуществлении социального взаимодействия и первостепенным субъектом воздействия при управлении общественными 
отношениями.

Взаимоотношения человека и собственности, человека и политической системы, человека и рынка труда, человека 
и социальной сферы, человека и системы образования, человека и культуры, а также политическая, экономическая кон-
курентная борьба — все это обеспечивается регулирующими функциями общественных связей. Через них реализуется 
потребность частей социального организма друг в друге.

Особенно актуальным становятся вопросы безбарьерности в системе властных отношений, поскольку восприятие 
инклюзивного мира, его потребностей и возможностей привлечения к общественным процессам в настоящее время 
является болезненной общественной проблемой.

Важно отметить, что в условиях современной социальной и экономической нестабильности, устойчивость к внешним 
воздействиям становится для политической системы важнейшим гарантом сохранения ее легитимности. Следовательно, 
можно сделать вывод, что социальное поведение субъектов политической власти, рассчитана на достижение взаимопони-
мания между людьми — единственный легальный путь к решению социальных, национальных и культурных конфликтов 
в современном мире.

Ключевые слова: публичное управление, коммуникации, безбарьерность.

Summary. In any society there is a system of social relations. This is done through the formation and constant use of certain 
methods of communicative influence. For example, when entering into legal relations, people are guided by legal consciousness 
and the rules of law that prevail in this society, and entering into moral relations, individuals are guided by moral norms: ideas 
of good and evil, honor, conscience, decency and duty.

Management of the interaction of social groups, human communities in the process of their activities, is achieved through 
social regulation, where the tool is public relations. In general, the system of public relations can be represented as a process 
of social communication. He is a necessary link in the implementation of social interaction and the primary subject of influence 
in the management of public relations.
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The relationship between man and property, man and the political system, man and the labor market, man and the social 
sphere, man and the education system, man and culture, and political and economic competition are all ensured by the regula-
tory functions of public relations. Through them the need of parts of a social organism in each other is realized.

The issue of barrier- freeness in the system of power relations is becoming especially relevant, as the perception of an inclu-
sive world, its needs and opportunities for involvement in social processes is currently a painful social problem.

It is important to note that in the conditions of modern social and economic instability, resistance to external influences be-
comes the most important guarantee for the political system to preserve its legitimacy. Thus, it can be concluded that the social 
behavior of political actors, designed to achieve mutual understanding between people — the only legal way to resolve social, 
national and cultural conflicts in the modern world.

Key words: public administration, communications, accessibility.

Постановка проблеми. Як відомо, у будь-якому со-
ціумі складається система суспільних відносин. 

Це відбувається шляхом формування і постійного ви-
користання тих чи інших прийомів комунікативного 
впливу. Наприклад, при вступі в правові відносини 
люди керуються правосвідомістю і нормами права, 
які панують в даному суспільстві, а вступаючи в мо-
ральні відносини, індивіди керуються моральними 
нормами: уявленнями про добро і зло, честі, совісті, 
порядності і борг.

Управління взаємодією соціальних груп, люд-
ських спільностей в процесі їх діяльності, досяга-
ється шляхом соціального регулювання, де інстру-
ментом виступають суспільні зв’язки. У загальному 
вигляді систему громадських зв’язків можна пред-
ставити як процес соціальної комунікації. Він є не-
обхідною ланкою при здійсненні соціальної взаємо-
дії і першорядним суб’єктом впливу при управлінні 
суспільними відносинами.

Взаємовідносини людини і власності, людини 
і політичної системи, людини і ринку праці, лю-
дини і соціальної сфери, людини і системи освіти, 
людини і культури, а також політична, економіч-
на конкурентна боротьба — все це забезпечується 
регулюючими функціями громадських зв’язків. 
Через них реалізується потреба частин соціального 
організму один в одному.

Особливо актуальним стають питання безбар’єр-
ності у системі владних відносин, оскільки сприй-
няття інклюзивного світу, його потреб та можли-
востей залучення до суспільних процесів наразі є 
болючою суспільною проблемою.

Аналіз останніх публікацій. Комунікаційні тен-
денції у публічному управлінні висвітлені у бага-
тьох вітчизняних та зарубіжних працях. Так, аспек-
ти лідерства проаналізовані у роботі К. Бодаренко 
[1], регіональні аспекти комунікації — у роботах 
Н. Драгомирецької, І. Васильєвої та І. Брущенко 
[2], а також В. Дрешпака [3; 4]. Правовим пробле-
мам взаємодії влади та громадянського суспільства 
в Україні присвячена робота С. Іщука [5]. Антикри-
зове управління та особливості комунікації вла-
ди з громадянами в таких умовах детально проа-
налізовано у праці О. Карпенко [6]. Разом з тим, 
не дивлячись на велику кількість праць з означеної 
проблематики, проблеми безбар’єрної комунікації 

у публічному управлінні потребують доопрацю-
вання.

Мета статті полягає у дослідженні безбар’єрних 
коммунікаційних тенденцій у сучасному публічному 
управлінні.

Виклад основного матеріалу. Однією з осново-
положних теорій в розумінні філософії суспільних 
зв’язків представляється концепція американського 
соціолога- теоретика Т. Парсонса про інформаційний 
обмін взаємодіючих систем і підсистем. Ключовою 
ідеєю Т. Парсонса є вираження соціального про-
цесу через процес комунікації значень і символів. 
Іншими словами, будь-який процес передачі інфор-
мації орієнтований на розвиток соціальних відно-
син. На думку Т. Парсонса, рух інформації виступає 
каталізатором соціальних процесів і безпосередньо 
впливає на стійкість суспільства. Теоретик ствер-
джує, що будь-яка система контролюється такою 
підсистемою, яка володіє великим інформаційним 
потенціалом і при споживанні вимагає найменшу 
кількість енергії. Сама соціальна дія розглядаєть-
ся як процес досягнення мети і характеризується 
символічністю, мотиваційністю, ситуативністю 
і системністю. Його структурними елементами є: 
мета, засоби, умови і норми. На думку Т. Парсонса 
соціальна взаємодія завжди заснована на очікуван-
нях людей по відношенню один до одного [5, с. 8].

Автором передбачається, що кожен із суб’єктів 
соціальної взаємодії націлений, в кінцевому підсум-
ку, на отримання максимального задоволення від 
вчиненого ним дії і отриманого результату. За умови 
досягнення даного у взаємодії з іншою дійовою осо-
бою, народжується прагнення до продовження дії. 
Також, кожен з учасників приходить до формування 
картини очікуваних дій в кожній з певних ситуацій 
[1, с. 20]. Іншими словами, ступінь виправданості 
сформованих очікувань безпосередньо впливає на рі-
вень стабільності всієї системи, будь то її соціальна або 
політична формація. Так, соціальна стабільність може 
стати наслідком впровадження інклюзивних практик 
як на регіональному, так і на державному рівні.

Таким чином, можна простежити картину со-
ціальної взаємодії між громадськістю та владою, 
де населення відчуває певні очікування, а суб’єкти 
політичної еліти пристосовують дії до очікувань 
перших. Згодом народжуються взаємні очікування. 
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Протягом їх тривалого існування складаються со-
ціальні норми, що регулюють соціальну взаємо-
дію, і розподіляються ролі. Зрештою, результатом 
є внутрішня узгодженість двох соціальних систем. 
І чим вище частота безпосередньої, тісної соціальної 
взаємодії, тим більш інтегрована система, тим вище 
її стійкість до змін, відповідно до теорії Т. Парсонса. 
Важливо відзначити, що в умовах сучасної соціаль-
ної та економічної нестабільності, стійкість до зов-
нішніх впливів стає для політичної системи най-
важливішим гарантом збереження її легітимності.

Однак, структурно- функціональна теорія Т. Пар-
сонса відображає картину стану соціальних взає-
модій лише в статичному її стані. При аналізі су-
спільних протиріч, соціальних змін його теорія ледь 
застосовна. У контексті обґрунтування ролі політич-
них процесів у житті суспільства та закономірностей 
розвитку людських взаємодій виникає необхідність 
у використанні досліджень динамічного характеру 
суспільних відносин. Тут, однією з основоположних, 
виступає концепція соціальної дії Ю. Хабермаса.

У його розумінні, суспільство є продуктом люд-
ської взаємодії. Комунікативна дія по Ю. Хабермасу 
виражається у вільній угоді учасників для досягнен-
ня спільних результатів у певній ситуації. Ю. Ха-
бермас знаходить зв’язок в раціональній поведінці 
індивіда і здатності особистості до активного функці-
онування у вільних асоціаціях громадськості. Участь 
в такого виду асоціаціях дає можливість виробляти 
нові позиції, комунікаційні смисли і ціннісні уста-
новки [3, с. 178]. Це стає можливим за рахунок 
вільного вступу в асоціативні структури і вільна 
побудова індивідуальних комунікаційних проектів.

При самому поверхневому аналізі, можна поміти-
ти, що весь спектр цих дій притаманний соціальним 
комунікаціям між владою і суспільством.

Значимість комунікації, яка виступає предмет-
ною областю знань і професійною сферою діяльно-
сті, в розвинених країнах, в тому числі і в Україні, 
постійно зростає. Це пов’язано з тим, що «варто 
змінити її форму, її засоби, і вона тут же змінить 
природу груп і форму самої влади» [3, с. 178]. Таку 
тезу висловив французький дослідник С. Московичі. 
Він бачить комунікацію надзвичайно соціальним 
процесом.

В рамках комунікаційного підходу політична 
влада бачиться не стільки обмежена в часі і про-
сторі субстанція впливу, підпорядкування, сили. 
Вона постає різновидом соціальної взаємодії полі-
тичних суб’єктів, специфічною формою соціальної 
комунікації між суб’єктами і об’єктами політичної 
діяльності з приводу отримання, зберігання, від-
творення і трансформації політичної інформації [6, 
c. 79]. Зрештою, метою держави стає вироблення 
адекватних або неадекватних політичним цінностям 
суспільства рішень, що підтримують кожного грома-
дянина незалежно від його фізичних та ментальних 
особливостей.

Найцікавішою в рамках комунікаційного підходу 
до обґрунтування влади представляється онтологічна 
концепція Х. Аренд, що зводиться до того, що по-
літика — це дія на основі переконання. Ексклюзив-
ність учасників політичної комунікації виражається 
в їх свободі і рівності [4]. Таким чином, для збере-
ження балансу суспільних відносин і сам інститут 
влади повинен відповідати здатності діяти гуманно, 
спільно і в злагоді один з одним. На думку Х. Аренд, 
влада — це не власність або властивість окремого 
суб’єкта, а багатостороннє інституційне спілкування. 
Влада виникає тільки тоді, коли у індивідів з’явля-
ється потреба об’єднатися, жити і діяти в злагоді. 
Іншими словами, необхідність у соціальному консен-
сусі вступає в пряму залежність з характеристиками 
життєздатності державного апарату. Тим більше, 
таке явище як інклюзивне середовище потребує під-
тримки з боку держави, вдалого регулювання з ме-
тою підтримання її життєздатності та ефективності.

Розгляд природи влади в такому вигляді істотно 
відрізняється від парадигми М. Вебера, який ви-
значав владу як можливість суб’єктом здійснювати 
свою волю в рамках соціальних відносин всупереч 
всякому чиниться опору. Для Х. Аренд такий вплив 
називається насильством. На підтвердження цьому 
вона висуває тезу: «силою є те, чим певною мірою 
володіє кожна людина від природи і що він дійсно 
може називати своїм власним; владою ж, за своєю 
сутністю, не володіє ніхто, вона виникає між людь-
ми, коли вони діють спільно і вона зникає, як тільки 
вони знову розсіюються» [4].

На її думку, владу не можна накопичити як си-
лу-вона потребує постійної актуалізації.

Демократично обраний представник повинен під-
тримувати основу своєї влади шляхом постійних 
громадських дискусій і контактів зі своїми товари-
шами з політичних переконань. Влада як легітимна 
освіта може бути виведена лише з визнання громад-
ськістю її авторитету. Однак, слід пам’ятати, що 
громадська думка настільки ж динамічна у своєму 
розвитку, скільки важкодоступна і без постійної під-
тримки як невід’ємна основа влади буде втрачена. 
Так, можна дійти висновку, що легітимність влади 
визначається процесом соціальних комунікацій.

Ще одним опонентом теорії політичної вла-
ди М. Вебера став німецький соціолог Н. Луман. 
На його думку, політична влада є ядром і життєвим 
центром будь-якої політичної системи, яка, в свою 
чергу, інтегрується в суспільство за допомогою ко-
мунікації у такому розумінні, комунікація здатна 
організовувати функціонування політичної влади.

Відмітна позиція М. Лумана в тому, що влада 
не позбавляє підвладного права вибору, вона тільки 
звужує його перспективи. Політичні еліти здатні 
до отримання більшої силової заходи, якщо вияв-
ляються можуть домагатися визнання своїх рішень 
при наявності привабливих альтернатив дії або без-
діяльності. Зі збільшенням свобод підлеглих, влада 
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повинна тільки посилюватися. Саме комунікативне 
розуміння влади здатне розкрити всі можливі дже-
рела її зловживання [2, с. 127]. Іншими словами, 
в умовах політичного плюралізму і багатопартій-
ності, рівень легітимності державного апарату тіль-
ки зростає. Тут же можна зробити висновок, що 
до насильства вдаються через нестачу влади.

Спираючись на останні дослідження в галузі полі-
тичної соціології, можна вивести портрет сучасного 
громадянина, який втрачає політичну суб’єктність, 
поступово перетворюючись на об’єкт політики. Ме-
тою влади стає одностороннє включення об’єкта 
в усталений владний порядок соціально- політичного 
середовища. Завдання такого впливу лише знайти 
больові точки, через які можна здійснити ефектив-
ний політичний вплив.

На думку деяких вчених, можна стверджува-
ти, що більшість сучасних легітимаційних техно-
логій в Україні мають переважно маніпулятивний 
характер. Особливості сучасного процесу легітима-
ції влади створюють широкі можливості для комп-
лексного маніпулювання людьми через почуття, 
інстинкти, потреби, ефекти сприйняття, замість 
традиційних методів впливу на розум людей за до-
помогою ідей.

Висновок. Таким чином, можна дійти виснов-
ку, що соціальна поведінка суб’єктів політичної вла-
ди, розрахована на досягнення взаєморозуміння між 
людьми — єдиний легальний шлях до вирішення 
соціальних, національних і культурних конфліктів 
у сучасному світі.
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