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УДК 351/354

Porieva Vira
Postgraduate Student of the Department of Global and National Security of the 
Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Порєва Віра Олександрiвна
аспірантка кафедри глобальної та національної безпеки
Навчально- наукового інституту публічного управління та державної служби
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: 0000-0002-0381-7089

DOI: 10.25313/2617-572X-2022-6-8277

NGOs INTERACTION WITH EU INSTITUTIONS WITHIN  
THE PROCESS OF FORMING AND IMPLEMENTING EU POLICY:  
EFFECTIVE PUBLIC POLICY TOOLS FOR THE ENVIRONMENTAL  

POLICY OF UKRAINE

ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНIЗАЦIЙ З ІНСТИТУЦІЯМИ ЄС 
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЄС:  

ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Summary. As part of the PhD thesis “ NGOs activities in the process of forming and implementing the environmental policy 
of the European Union: experience for Ukraine”, the mechanisms that were used during the interaction of a number of NGOs, 
analytical centers of the EU and Ukraine were studied. The theoretical and practical aspects of forming environmental and en-
ergy policies in EU and Ukraine were іnvestigated with NGO participation. The importance of the research topic of the article is 
determined by the fact that the correct implementation of EU environmental law is strongly dependent on the capacity of NGOs 
to initiate litigation at the national level. According to scientists, NGOs have two avenues at their disposal for influencing EU 
policy. Next instruments were identified: open public consultations, Directorate General organises civil society dialogue forums, 
Ad-hoc interaction with European Commission officials, interaction with MEPs and also NGOs can impact on legislative proceed-
ings through their participation in Intergroups.

In contrast to this, it was established that one of the most successful public organizations of Ukraine, which has reached 
the level of an analytical center with national and international influence, distinguishes the concepts of advocacy and lobbying 
and, accordingly, uses such public policy tools as: training of decision makers; educating the public about how decisions are 
made; cancellation of unjustified or incorrect decisions by authorities; discussions and public discussions; interviews, informa-
tion campaigns to convey the developed positions of NGOs. Also, the article analyzed the analytical products created by the 
Ukrainian NGO, analytical center, which can be considered effective tools for ensuring transparency in the extractive industry 
(nature resourses) and in the energy sector: Nadra monitor and Energy Transparency Index.

Based on the results of the research, the author proposed effective tools for advocacy campaigns and institutional develop-
ment of NGOs, who work in environmental policy including energy and nature resourses field.

Key words: EU, NGO, advocacy, environmental policy, natural resources, Ukraine, DIXI Group.

Анотація. В рамках дисертаційного дослідження “Діяльність громадських організацій у процесі формування та ре-
алізації екологічної політики Європейського Союзу: досвід для України” розглянуто механізми, які використовувалися 
під час взаємодії ряду громадських організацій, аналітичних центрів ЄС та України. Досліджено теоретичні та практичні 
аспекти формування екологічної та енергетичної політики в ЄС та Україні за участю громадських організацій. Важли-
вість дослідження означеної теми статті визначається тим фактом, що правильна імплементація екологічного права ЄС 
сильно залежить від спроможності громадської організації ініціювати судові процеси на національному рівні. На думку 
вчених, громадські організації мають у своєму розпорядженні два шляхи впливу на політику ЄС. Були визначені наступні 
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інструменти: відкриті публічні консультації, Генеральний директорат організовує форуми для діалогу громадянського 
суспільства, спеціальна взаємодія з офіційними особами Європейської комісії, взаємодія з депутатами Європарламенту, 
а також громадські організації можуть впливати на законодавчі процеси через свою участь в інших робочих групах. На 
противагу цьому встановлено, що одна з найуспішніших громадських організацій України, яка досягла рівня аналітич-
ного центру з національним та міжнародним впливом, розмежовує поняття адвокації та лобіювання та, відповідно, ви-
користовує такі інструменти публічної політики, як: навчання осіб, які приймають рішення; інформування громадськості 
про те, як приймаються рішення; скасування необґрунтованих або неправильних рішень органів влади; дискусії та гро-
мадські обговорення; інтерв’ю, інформаційні кампанії для донесення вироблених позицій громадськими організаціями. 
Також у статті проаналізовано аналітичні продукти, створені українською громадською організацією, аналітичним цен-
тром, які можна вважати ефективними інструментами забезпечення прозорості у видобувній промисловості (природні 
ресурси) та в енергетиці: Надра Монітор та Індекс прозорості енергетики.

За результатами дослідження автором запропоновано ефективні інструменти адвокаційних кампаній та інституцій-
ного розвитку громадських організацій, які здійснюють свою діяльність в сфері екологічної політики, в тому числі у сфері 
енергетики та природних ресурсів.

Ключові слова: ЄС, громадська організація, адвокація, екологічна політика, природні ресурси, Україна, DIXI Group.

Statement of the problem. In a democratic coun-
try, civil society, through its institutions, ac-

tively influences the development of policies, ac-
tually encouraging officials to serve the interests 
of the people. This topic is extremely relevant in 
the context of the Association Agreement between 
Ukraine and the European Union, as it contributes 
to the formation of such an institutional environ-
ment in Ukraine, which is based on the principles 
and values of the EU, including cooperation and 
partnership. At the same time, according to the 
report on consultation Civic Space-Experiences of 
Organisations in 2019, second annual civil society 
consultation, notes that many NGOs-respondent to 
the survey, “participated in public consultations 
during 2019, but the majority had difficulties ac-
cessing such consultations and with the participa-
tion process”. Eventually, there is trend of NGOs 
having difficulties engaging in public consultation 
and with participation process in general [1]. Here 
are several perceived policy risks associated with 
NGOs participation in policy development: the lack 
of understanding of the role of consultation with 
NGOs and public at large, the time-consuming and 
costly process of consultation, the lack of necessary 
resources required for consultation, and low profes-
sional level of policy- makers.

Analysis of recent researches and publications 
Among the Ukrainian scientists who study the role 
of NGO in environmental policy, we note the follow-
ing: V. I. Andreytsev, V. Ya. Shevchuk, Yu. M. Sa-
talkin, G. O. Bilyavskyi. Among foreign scientists, 
we should note J. Vogler, H. R. Stephan, H. Selin, 
S. D. VanDeveer, etc.

Formulation purposes of article (problem).
The purpose of the article is to analyze and de-

velop recommendations for the NGO of the best 
European practices regarding adaptation forms of 
NGOs interaction with EU institutions in the pro-
cess of forming and implementing environmental 
policy.

The main material. The European Council set out 
4 priority areas in its 2019–2024 strategic agenda 
to guide the work of the EU institutions over the 
next 5 years. These areas seek to respond to the 
challenges and opportunities that the current glob-
al situation has thrown up. By focusing on them, 
the EU can strengthen its role in today’s challeng-
ing environment. Regarding environmental policy 
field — Investing in green initiatives that improve 
air and water quality, promote sustainable agricul-
ture and preserve environmental systems and bio-
diversity. Creating an effective circular economy 
(where products are designed to be more durable, 
reusable, repairable, recyclable and energy- efficient) 
and a well-functioning EU energy market that pro-
vides sustainable, secure and affordable energy. 
A faster transition to renewables and energy ef-
ficiency, while reducing the EU’s dependency on 
outside energy sources [2].

The correct implementation of EU environmental 
law is strongly dependent on the capacity of NGOs 
to initiate litigation at the national level or inform 
the Commission as guardian of the Treaty of an 
alleged infringement of EU law. These two possi-
bilities reflect the dual — centralized through the 
Commission and decentralized through the national 
courts — enforcement strategy on which the multi- 
layered EU legal system is based. NGOs monitor 
developments at EU institutions, and analyze the 
potential impacts on their members or interests. 
They inform members and raise their awareness, 
and engage and consult them on their views, bring-
ing these standpoints back to the EU and challeng-
ing policy- makers and other stakeholders to address 
their concerns. NGOs play a multiplicity of roles. 
At the same time, NGOs serve as a resource to the 
EU due to their policy expertise and understand-
ing of complex policy- making processes, filling 
knowledge gaps and providing valuable input to the 
policy- making process. NGOs also often function as 
service providers in their home countries, making 
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them a crucial partner in developing policy. Simul-
taneously, EU member states also have an interest 
in NGOs to monitor EU policy, as this represents 
a way of indicating which areas are politically sig-
nificant for important parts of the population. 
Participation of NGOs is an inherent part of the 
broader concept of citizen/civil participation — that 
is, participation of individuals and civil society at 
large (non-state actors) at different stages of poli-
cy development [3]. This concept is also embedded 
in the guiding principles underpinning a European 
Public Administration Space as they pertain to pol-
icy drafting, implementation and monitoring [4]. 
As a rule, NGOs should be consulted at all stages of 
policy development, recognizing that “consultation 
may be carried out through various means and tools, 
such as meetings, public hearings, focus groups, 
surveys, questionnaires and digital tools”, depend-
ing on a particular stage of the process [3, par. 
23]. On our opinion, participation of NGOs at early 
stages of policy development minimises the risk of 
ill-conceived solutions which would be more difficult 
to remedy at later stages of the process. Thus, NGOs 
should have an opportunity to provide feedback to 
a government’s proposal of an annual legislative 
plan, as well as to be consulted during the prepara-
tion of ex-ante impact assessment — in addition to 
being consulted on a draft policy proposal [5].

NGO often work as part of national or European 
federations or associations. Small NGOs can usually 
only be directly represented if there are particular-
ly knowledgeable or fill a niche role. Usually, only 
the large NGOs can afford to maintain a signifi-
cant presence in Brussels. NGOs have two avenues 
at their disposal for influencing EU policy. First, 
they can use pre-existing networks with their own or 
third- party national governments in the hopes that 
the government’s envoys to the EU will represent 
their voices or even adopt them as their own. Sec-
ond, they can lobby the EU directly, which tends to 
be more effective as it allows organizations to exert 
influence at the policy formation stage. NGOs often 
don’t act in isolation when trying to achieve their 
goals, but often form ad hoc policy coalitions. These 
alliances do not only comprise of NGOs, but can also 
include national and regional governments, indus-
try, other interest groups, and Members of the Eu-
ropean Parliament and Commission and/or Council 
members. The roles of these coalition members can 
change, but each can act as an advocate, a sponsor, 
a researcher, an input provider etc. To achieve envi-
ronmental policy goals and sustainable behavior, pol-
icymakers need tools to encourage policy compliance 
among citizens, business, government and NGO.

Within the framework of the PhD rasearch 
“NGOs activities in the process of forming and im-
plementing the environmental policy of the Euro-
pean Union: experience for Ukraine” the activities 

of a number of NGOs, analytical centers of the EU 
and Ukraine were investigated. As example, associ-
ation of Accredited Public Policy Advocates to the 
European Union determine such interaction instru-
ments as: Participation in EC Consultations — con-
sultations regarding legislative proposals. Consul-
tations can be targeted, i. e. open to those who the 
Commission has invited to respond, or open public 
consultations, i. e. open to everyone. Open consulta-
tions are popular with many NGOs as these organi-
zations can express recommendations and concerns 
on specific topics directly to the Commission; Par-
ticipation in structured dialogue organized by the 
European Commission — include the Civil Society 
Dialogue and formal working groups. Directorate 
General (DG), e. g., frequently organizes civil soci-
ety dialogue forums in which NGOs, labor unions, 
business representatives and other stakeholders can 
share their views on specific issues with Commission 
representatives; Ad-hoc interaction with European 
Commission officials — NGOs directly contact a DG 
when they want to have particular issues addressed. 
DGs themselves also organise regular meetings 
with NGOs (‘ad hoc meetings’), outside the formal 
structure of expert groups; Ad-hoc interaction with 
MEPs — During the legislative process, NGOs en-
gage directly with particular MEPs: rapporteurs, 
shadow rapporteurs, committee chairs, the assis-
tants of the committee secretariat or group officials. 
MEPs are considered ‘the main gatekeeper in form-
ing the opinion of the Parliament; Ad-hoc interac-
tion with EP Intergroups — NGOs can also impact 
legislative proceedings through their participation 
in Intergroups. NGOs can provide coordinators or 
the secretariat for such groups and can influence 
policymaking by setting agendas and designating 
speakers. They can also facilitate the creation of EP 
written declarations, since through Intergroups they 
can pressure MEPs to sign declarations [6].

Today, situation in Ukraine become a trigger for 
NGOs, which used to work in environmental and 
energy field: some have ceased to exist, others have 
turned from local organizations into important po-
litical actors at the national and international level, 
even re-profiled to analytical centers. NGOs played 
the leading role, with grant support some of them 
carry out socially significant, scientific work of 
national and international importance. The leading 
Ukrainian analytical center, NGO DIXI Group de-
fines energy modernization through the components 
of decarbonization, energy efficiency and environ-
mental protection.

NGO sector in Ukraine remain the necessary pub-
lic policy tools that strengthen the country’s ability 
to respond to crisis situations though the next de-
veloped instruments: Nadra monitor [7], The En-
ergy Transparency Index [8], — such instruments 
will be helpful to companies and potential investors 
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seeking an open, competitive environment, a better 
relationship with the government and local commu-
nities, and reducing business risks. Those, Energy 
Transparency Index ultimate beneficiaries are con-
sumers, as their awareness improves the possibili-
ty of protecting their rights and helps rationalize 
economic behavior in the market. More transparent 
and competitive energy markets promote the im-
provement of services for consumers and fair pric-
ing. The Index will also support public authorities 
responsible for information disclosure, indicating 
particular gaps and helping to improve their trans-
parency and respective regulations.

In our opinion, in its activity analytical center, 
NGO DIXI Group separates the concepts of advocacy 
and lobbying as follows, which respectively include 
various types of tools and methods of influence to 
achieve the set goals [9, p. 37]. Thus, advocacy is 
any action that recommends, argues for a specific 
decision or action, supports or defends, or speaks 
on behalf of others. Lobbying is a narrower con-
cept; representing the interests of a very specific 
range of stakeholders; there are three components: 
the decision- makers, the legislation itself and the 
request for a vote. So, advocacy is a broader con-
cept; representing the interests of a large number 
of interested parties (population, expert communi-
ty), has no financial interest. Advocacy components 
includes: Education of those who make decisions — 
deputies, ministers, employees of ministries or the 
regulator; Education of the population about how 
decisions are made — “acquaintance” between people 
and deputies; Working on mistakes: cancellation of 
unjustified or incorrect decisions by authorities; De-
cisions on behalf of the interests of the population: 
adoption of laws or secondary legislation; Discus-
sions and public discussions to convey developed 
positions; Publications, interviews, information 
campaigns to convey the developed positions.

Insights from this study and perspectives for 
further research in this direction. The EU institu-
tions are developing new legislative frameworks, EU 
communiquй to protect environmental regulations 
fixing requirements for EU member states, which 
emphasizes in latest documents: Communication: 
“Ukraine relief and reconstruction”, The REGIONS 

REPowerEU Plan, EU “Save Energy”, etc. Such dy-
namics clearly demonstrate that EU has no intention 
to vomit the pace and ambitions of reforming both 
the energy and environment sector, emphasizing its 
priority. Taking into consideration previous success-
ful projects Ukrainian NGO in formation and imple-
mentation environmental and energy policies, we 
stated that this policy actors will use strong “soft 
power” to advocate citizens oriented decision in field 
of nature- oriented policy and best possible solutions 
for energy safety, as a part of global climate.

Taking into account the above, in order to 
achieve effective interaction between NGO and EU 
institutions in the process of approximating Europe-
an environmental legislation into Ukrainian legisla-
tion, participation in the formation and implemen-
tation of environmental policy, it is recommended 
to fulfill the following conditions for building ad-
vocacy campaigns and own institutional develop-
ment: specifing needs to be changed or adopted at 
the level of the Parliament, Government, Ministry; 
specify the arguments and their justification: why 
it is necessary to change or make a decision; find 
partnerships to promote the idea: who else has the 
same position to join forces (other NGOs, media); 
determine the tools of information dissemination: 
meetings in 1:1 format, round tables, letters, ap-
peals; detail the financial resources for each level of 
advocacy and the corresponding time frame.

It is recommended to ensure the NGOs insti-
tutional development, which includes: mandatory 
training (at least 2 courses per year), transfer proj-
ect management to the heads of areas, not to the 
head of the organization, to ensure internships in 
EU institutionals, to engage a HR consultant or 
company; willingness to comment — NGO experts 
must monitor and be competent to provide com-
ments promptly; communication — pay attention to 
English- speaking communication; develop fundrais-
ers; establish a representative office in the EU.

Prospects for further research will follow with 
the directions of today’s legal regulation of the 
NGOs participation in the formation and imple-
mentation of the EU’s environmental policy and 
the development of recommendations for NGOs in 
Ukraine.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

IMPLEMENTATION OF PUBLIC ADMINISTRATION  
ENSURING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS  

OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX

Анотація. У статті розглянуто особливості реалізації публічного управління забезпечення інвестиційної 
привабливості паливно- енергетичного комплексу. Визначено, характер застосування управлінського впливу 
на процеси інвестиційного забезпечення ПЕК, серед основних форм якого були виділені наступні: директив-
ний; індикативний; інтегрований; стратегічний; мережевий.

З’ясовано, що основною метою публічного управління інвестиційним забезпеченням ПЕК є створення такої 
моделі розвитку комплексу, який передбачатиме неможливість використання застарілих технологій вироблен-
ня енергії або створюватиме бар’єри чи надмірну вартість для реалізації енергетичних ресурсів, що мають висо-
кий рівень шкідливого впливу на навколишнє середовище. Загалом, публічне управління інвестиційним забез-
печенням ПЕК є особливою сферою реалізації владно- управлінського впливу на приватний сектор з метою його 
стимулювання, заохочення та спонукання до збільшення витрат на ті заходи та цілі, які можуть не відповідати 
приватним інтересам. Нам зрозуміло, що основна ціль ринкових процесів полягає в максимізації прибутку.

Сформовані висновки, щодо особливостей реалізації публічного управління забезпеченням інвестиційної 
привабливості ПЕК і визначено, що це один із елементів системи публічного управління в ПЕК, який формуєть-
ся в тісній консолідації зусиль державного та приватного секторів. Запропонована дефініція «інвестиційне за-
безпечення розвитку ПЕК», яка розкривається через розуміння її в якості системи, що складається з певної су-
купності взаємопов’язаних і взаємообумовлених підсистем, які відображають окремі елементи інвестування.

Ключові слова: публічне управління, паливно- енергетичний комплекс, інвестиційна привабливість, забез-
печення, інтеграція.

Summary. The article examines the peculiarities of the implementation of public management to ensure the 
investment attractiveness of the fuel and energy complex. The nature of the application of managerial influence on 
the processes of investment provision of the PEC was determined, among the main forms of which the following were 
identified: directive; indicative; integrated; strategic; network

It was found out that the main goal of public management of investment provision of PEK is to create such 
a model of the development of the complex, which will provide for the impossibility of using outdated energy pro-
duction technologies or will create barriers or excessive cost for the realization of energy resources that have a high 
level of harmful impact on the environment. In general, the public management of investment provision of the PEC is 
a special area of the implementation of power- management influence on the private sector with the aim of stimulat-
ing, encouraging and encouraging it to increase spending on those activities and goals that may not correspond to 
private interests. It is clear to us that the main goal of market processes is to maximize profit.

Conclusions have been drawn regarding the peculiarities of the implementation of public management to ensure 
the investment attractiveness of the PEK and it has been determined that this is one of the elements of the public 
management system in the PEK, which is formed in a close consolidation of the efforts of the public and private 
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sectors. The definition of «investment support for the development of PEK» is proposed, which is revealed by understanding it 
as a system consisting of a certain set of interconnected and mutually conditioned subsystems that reflect individual elements 
of investment.

Key words: public administration, fuel and energy complex, investment attractiveness, provision, integration.

Постановка проблеми. Паливно- енергетичний 
комплекс є традиційним об’єктом інвестування 

з боку приватного сектору та одним із напрямків 
міжнародного перерозподілу державних фінансів. 
Тому будь-яка держава зацікавлена в тому, щоб 
саме її паливно- енергетичний комплекс прива-
блював інвесторів в більшій мірі, що б дало змогу 
консолідувати суттєві ресурси для запровадження 
глобальних трендів на декарбонізацію енергетич-
ного комплексу. Тому ми наголошуємо на необхід-
ності розглядати інвестиційну складову розвитку 
паливно- енергетичного комплексу або інвестиційне 
забезпечення комплексу як самостійний міжгалузе-
вий предметом наукового дослідження, що вбирає 
в себе елементи методології пізнання притаман-
них наці державного управління та економічним 
наукам. Такий підхід демонструє домінування 
економіко- правового механізму публічного управ-
ління в контексті інвестиційного забезпечення 
паливно- енергетичного комплексу.

Це накладає певний відбиток на процес ціле-
покладання публічного управління в паливно- 
енергетичному комплексі, а також демонструє 
важливість досягнення цілей економічної само-
достатності держави, які знаходяться на одному 
рівні пріоритетності із забезпеченням енергетич-
ної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
даний час, існує велика кількість наукових до-
сліджень, які присвячені теоретичному аналізу 
інвестиційного забезпечення підприємств. Серед 
вітчизняних і зарубіжних вчених, які зробили 
значний вклад у створення теоретичних аспектів 
інвестиційного забезпечення, необхідно виділити: 
А. Асайла, З. Боді, І. Віханського, О. Гавриша, 
І. Крейдича, Т. Коллера, К. Макконела, А. Са-
декова, С. Тульчинську, Н. Свірідову, Л. Шин-
карука та інші. А наприклад, такі вчені, як: 
С. Грубяк, І. Запухляк, C. Клименко, О. Шан-
дрівська у своїх наукових дослідженнях акцен-
тували увагу на проблемах розвитку українських 
підприємств газової промисловості.

Крім того, вважаємо за необхідне, зазначити, 
що основними проблемами ресурсного забезпечен-
ня потенціалу підприємства займалися такі вче-
ні, як: Л. Абалкіна, К. Борзенкова, В. Дергачова, 
Г. Клейнера, Є. Лапіна, К. Миско, В. Свободіна, 
Д. Тисс та А. Фонотова.

Таким чином, проаналізувавши наукові праці 
вчених, можемо констатувати, що у зазначених 
дослідженнях не було приділено уваги аналізу 
особливостей реалізації публічного управління 

забезпечення інвестиційної привабливості палив-
но- енергетичного комплексу, тому потребує де-
тального вивчення.

Мета статті — проаналізувати особливості ре-
алізації публічного управління забезпечення ін-
вестиційної привабливості паливно- енергетичного 
комплексу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Особливості паливно- енергетичного комплексу 
в якості об’єкту публічного управління, а також 
низка особливостей його реалізації розкривають 
нагальні проблеми теоретико- методологічного рів-
ня. Мова йде про поєднання державного контролю 
та примусу із свободою діяльності суб’єктів госпо-
дарювання, що утворюють паливно- енергетичний 
комплекс (далі — ПЕК). Державна енергетична 
політика відрізняється від політики в інших галу-
зях тим, що вона не просто ставить цілі розвитку 
ПЕК, а висуває фактичні вимоги до його органі-
зації з урахуванням потреб національної безпеки, 
в систему якої такий комплекс інтегрований пов-
ністю. Це означає, що держава максимізує наяв-
ний в неї ресурс та управлінський потенціал для 
реалізації таких цілей і того ж вона прагне від 
підприємств комплексу.

Як зазначає вчений С. Алексєєнков, що з ура-
хуванням ролі та місця промислово- енергетичного 
комплексу в економічній системі держави вона 
повинна наділяти зміст публічного управлін-
ня комплексом інструментів відповідного рівня 
пріоритетності [1]. При цьому дослідник зміщує 
акценти із енергетичної безпеки держави в бік 
забезпечення балансу права громадян на безпеч-
не довкілля та енергоефективність, мотивуючи це 
тим, що саме зелена відновлювальна енергетика 
дасть змогу досягнути бажаного рівня енергетич-
ної незалежності держави.

Ми погоджуємося із такою позицією дослідника, 
а тому доцільно запропонувати тезу про те, що саме 
за рахунок публічного управління інвестиційним 
забезпеченням промислово- енергетичного комплек-
су держава досягатиме цілей декарбонізації.

Інший вчений К. Астапов звертається до сти-
мулювання інвестиційної діяльності в промислово- 
енергетичному комплексі, як основного інстру-
менту управління комплексом. В іншому випадку 
без активізації цієї складової держава бере на себе 
тягар фінансування реформування галузі, оскіль-
ки цього вимагає створення умов для забезпечен-
ня національної безпеки і в тому числі енерге-
тичної [2, с. 23–27]. Таким чином, ми отримуємо 
цікавий висновок про те, що публічне управління 
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інвестиційним забезпечення розвитку ПЕК так 
само є складовою системи національної безпеки, 
а відтак регулювання фінансових потоків для 
трансформації комплексу має високий пріоритет.

Це забезпечує стабільність інвестиційних по-
токів, а відтак і підвищує рівень енергетичної не-
залежності держави. А. Блінов в цьому контексті 
стверджує, що інвестиційне забезпечення ПЕК 
нерозривно пов’язане із інноваційною складовою 
тобто держава стимулюючи інвестиції одночасно 
стимулює і інноваційний розвиток комплексу [3, 
с. 27–31].

Основний напрямок розвитку ПЕК має бути 
направлений на альтернативні джерела енергії й 
створення умов для заміщення дорогого імпорт-
ного газу. Бізнес повинен отримати стимул до 
вкладання інвестицій у нарощування виробництва 
альтернативно енергії. Це не можливо від поєд-
нання інвестиційної та інноваційної складової. 
І обидві вони повинні забезпечуватися державно- 
управлінським впливом.

Таким чином, від вдалого та ефективного залу-
чення інвестицій в ПЕК та впровадження дієвих 
механізмів публічного управління цими проце-
сами значною мірою залежать динаміка, масш-
таби і техніко- економічні показники суспільного 
виробництва, насамперед промисловості. Разом 
з тим, наближення до джерел палива й енергії — 
одна з головних вимог територіальної організа-
ції промисловості. Паливно- енергетичні ресурси 
є основою формування багатьох територіально- 
виробничих, у тому числі промислових комплек-
сів, визначаючи їх спеціалізацію на енергоємніс-
них виробництвах [6, с. 18–21]. Тобто публічне 
управління інвестиційним забезпеченням ПЕК 
сприяє формуванню нового промислового комп-
лексу окремих територій. Це піднімає нове пи-
тання: яким має бути ступінь взаємодії органів 
публічного управління місцевого та загальнодер-
жавного рівнів для того, щоб максимізувати такі 
процеси, і чи доцільно говорити про допустимість 
делегування на місцевий рівень повноважень 
в сфері управління ПЕК?

На думку А. Галардоні публічне управління 
в ПЕК повинно забезпечуватися виключно дер-
жавою, особливо якщо мова йде про створення 
стимулів для залучення інвестиційних ресурсів. 
Місцева влада, на думку дослідника, може висту-
пати лише провайдером державної політки на ре-
гіональному рівні [9].

З іншого боку ми повинні розуміти і те, що 
органи місцевої влади також мають певний по-
тенціал для залучення інвестицій в ПЕК, а деякі 
компанії взагалі перебувають виключно в кому-
нальній власності (частково теплогенеруючі, енер-
горозподільчі тощо). В такому випадку на думку 
М. Клера держава повинна створювати таку систе-
му організаційно- правових засобів, які б давали 

можливість органам місцевого самоврядування ви-
ступати самостійними гравцями в ПЕК, залучаю-
чи інвестиції під місцеві гарантії та стимулюючи 
розвиток комплексу в інший спосіб, віднесений до 
обсягу їх компетенції [10]. Але ми вважаємо такий 
підхід до публічного управління інвестиційним за-
безпеченням ПЕК через консолідацією зусиль з ор-
ганами місцевого самоврядування дещо хибним.

Якщо слідувати логіці викладу В. Шестопалова, 
який вважає, що основні цілі державного регулю-
вання паливно- енергетичного комплексу це здійс-
нення технічного обслуговування і високої конку-
рентоспроможності на світовому ринку, ефективне 
функціонування і безпечне використання природ-
них ресурсів та забезпечення високого рівня дохо-
дів до бюджету, що вимагає прискореної модерні-
зації енергетичних об’єктів, а також національної 
безпеки, з урахуванням енергетичного фактору [8, 
с. 200], тоді слушним будуть наступні тези:
 – публічне управління інвестиційним забезпечен-
ням в ПЕК в першу чергу переслідує національні 
загальнодержавні інтереси. Через таку матрицю 
цілей недоцільно розширювати участь місцевих 
органів влади в інвестиційному стимулюванні 
розвитку комплексу, оскільки це завжди ство-
рюватиме негативні суспільні настрої щодо не-
відповідності витрат отримуваним вигодам.

 – інвестиційний потенціал місцевої влади надзви-
чайно малий. Натомість нами наголошується на 
тому, що вони можуть і повинні брати участь в 
заходах стимулюючого характеру розвитку ПЕК, 
що стане підґрунтям для впровадження держа-
вою відповідних інструментів інвестиційного 
забезпечення в межах публічного управління 
ПЕК. Мова йде зокрема про надання пільг за 
місцевими бюджетами та зборами, забезпечення 
трудовою силою тощо;

 – органи місцевого самоврядування не мають в 
своєму управлінському арсеналі вагомих важелів 
гарантування інвестицій на відміну від держави. 
Тому вони мають і низьку ефективність управ-
лінських заходів із залучення інвестиційних 
ресурсів.
У процесі публічного управління інвестицій-

ним забезпеченням в ПЕК дуже важливо врахо-
вувати поточні ринкові умови, а також приймати 
до уваги економічні, геополітичні та технологіч-
ні фактори, що включають залучення інвестицій 
в галузь, посилення міжнародної конкуренції 
у всіх напрямках національного господарства, на-
явність високоефективних технологій, оновлення 
основних фондів і виробничого обладнання. Водно-
час, інше питання якому має бути приділена увага 
у сучасних умовах суспільно- державного розвит-
ку та реформування є автоматизація інновацій-
ного розвитку паливно- енергетичного комплексу, 
як одного із способів забезпечення технологічної 
незалежності, особливо в умовах тих обмежень 
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і викликів, з якими доводиться стикатися. В рам-
ках роботи за вказаним напрямом передбачена 
реалізація національних проектів в галузях тих 
паливно- енергетичного комплексу, які представля-
ють собою комплексні програми по забезпеченню 
енергобезпеки країни, зниження залежності від 
іноземних технологій і обладнання, а також впро-
вадження рішень високого технологічного рівня, 
здатних дати вагомий економічний ефект. Все це 
дає змогу визначити нами характер застосування 
управлінського впливу на процеси інвестиційно-
го забезпечення ПЕК, серед основних форм якого 
слід виділити наступні: директивний (передбачає 
виконання обов’язкових норм, приписів, вимог ре-
гулятора щодо досягнення показників які дають 
змогу отримувати доступ підприємств галузі до 
інвестиційних ресурсів); індикативний (передбачає 
стимулюючий вплив на діяльність господарюю-
чих суб’єктів, шляхом трансформації певних ре-
гуляторних норм в бік послаблення імперативного 
впливу в ПЕК); інтегрований (спрямовується на 
поєднання міжгалузевих інструментів регулюван-
ня інвестиційно привабливістю ПЕК, що суттє-
во відрізняє зміст публічного управління інвес-
тиційним елементом системи забезпечення ПЕК 
від загальної моделі публічного управління комп-
лексом); стратегічний (передбачає імплементацію 
завдань інвестиційного забезпечення в основний 
тренд стратегії розвитку ПЕК та всього енергетич-
ного комплексу держави); мережевий (передбачає 
великий рівень дискретності у застосуванні різних 
поєднань інструментів та способів впливу органів 
публічного управління на різних учасників ПЕК).

Як зазначають вчені, держава відповідає за 
розвиток нормативно- правової бази у сфері нових 
технологій та інноваційних рішень, що є прямим 
способом забезпечення інвестиційної привабли-
вості галузі [4, c. 34]. Ця теза свідчить про те, 
що основним об’єктом інвестування виступають 
інноваційні проекти в промислово- енергетичному 
комплексі.

Цікавою з цього приводу є точка зору М. Зем-
ляного, який вказує, що пріоритети інвестицій-
ної політики держави в паливно- енергетичному 
комплексі є обов’язкова зміна способів вироблення 
енергії в бік відмови від карбонової енергетики на 
користь відновлювальної та зеленої [5, с. 49–51]. 
Але на наш погляд, публічне управління інвес-
тиційним забезпеченням паливно- енергетичного 
комплексу в демократичних державах повинно 
відбуватися з урахуванням наступних зауважень: 
відношення держави до глобальної стратегії роз-
витку з урахуванням вимог міжнародно- правових 
конвенцій в сфері кліматичних змін та відповідної 
тенденції до зменшення шкідливих викидів; на-
явного суспільного запиту щодо підвищення стан-
дартів екологічного управління та відмову від кар-
бонізації суспільного життя на користь стратегій 

енергоефективності та поширення зеленої енерге-
тики; реального стану забезпеченості держави де-
карбонізованими джерелами генерування енергії.

Інтеграція будь-якої держави у світовий еко-
номічний простір з урахуванням вичерпності тра-
диційних енергоносіїв вимагає нових підходів до 
формування і впровадження шляхів енергетич-
ного розвитку галузей національного господар-
ства. А важливість інвестиційного забезпечення 
в умовах ПЕК актуалізує питання розширення 
інструментарію та механізмів публічного управ-
ління у всьому комплексі.

Стара система управління (управління ви-
ключно державною власністю) виявила свою не-
спроможність адаптуватися до нових умов госпо-
дарювання. В свою чергу перехід від державної 
форм власності до приватної (чи корпоративної) 
не створив передумов для підвищення конкурен-
тоздатності та ефективної діяльності ПЕК через 
нерозуміння приватним сектором стратегічних 
пріоритетів розвитку ПЕК в цілому і завдань ок-
ремих господарських одиниць зокрема.

Методологія її формування базується на осно-
ві багаторівневого підходу, що дозволяє визна-
чити стратегію інноваційного розвитку ПЕК на 
державному, загальносвітовому і галузевому рів-
нях управління. Таким чином, система публічно-
го управління інвестиційного забезпечення ПЕК 
складається із декількох стратегічних напрямів 
(рис. 1).

Отже, інвестиційне забезпечення розвитку ПЕК 
уявляється нам системою, що складається з певної 
сукупності взаємопов’язаних і взаємообумовлених 
підсистем, які відображають окремі елементи ін-
вестування. Публічне управління інвестиційним 
забезпеченням ПЕК означає досягнення умов до-
статності розвитку комплексу, тобто такого стану 
всіх підсистем, за якого досягнення мети інвес-
тиційного забезпечення означатиме досягнення 
цілей розвитку всього ПЕК та енергетичної полі-
тики держави. Достатність інвестицій визначити 
доволі складно, але на наш погляд слід застосову-
вати підхід за якого відбуватиметься баланс в сти-
мулюванні приватного сектору та задоволенням 
потреб інноваційного оновлення комплексу.

Логіка формування енергетичної політики дер-
жави з урахуванням специфічного впливу енерго-
забезпечення та енергозбереження на економічні 
процеси демонструє, що визначальним моментом 
успішності функціонування системи державного 
управління у сфері енергетичної безпеки є фор-
мування в державі соціально- адекватної політики 
енергозабезпечення орієнтованої на розширення 
інвестиційних можливостей [7, c. 47–51]. Ця теза 
нами підтримується, а її цінність полягає в тому, 
що держава повинна знаходити баланс між інвести-
ційним забезпеченням та самозабезпечення фінан-
совими ресурсами ПЕК. Мова йде про недопущення 
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надмірної концентрації інвестиційних ресурсів, що 
може призвести до втрати державної монополії чи 
контролю за ринком енергоресурсів.

На наш погляд, необхідно підвищити роль пу-
блічного управління, що повинно бути спрямоване 
перш за все на сприяння впровадженню стратегії 
диверсифікації імпортерів енергетичних ресурсів, 
створенню їх стратегічних запасів, модернізації 
діючих і будівництву нових сучасних енергоге-
неруючих підприємств, створення нових вироб-
ництв наукоємної продукції. Соціальна адаптація 
публічного управління інвестиційним забезпечен-
ням ПЕК зумовлює потребу у врахуванні низки 
факторів впливу, які складним чином взаємодіють 
та визначають стан розвитку і всього ПЕК, і його 
інвестиційної складової. Такими групами факто-
рів є наступні: технічні, структурні, управлінські, 
політико- економічні, соціально- культурні.

Ми наполягаємо на тому, що на відміну від усіх 
інших складових системи публічного управління 
в ПЕК публічне управління інвестиційним забез-
печенням має низку специфічних особливостей: 
по-перше, воно здійснюється з урахуванням тако-
го комплексу потреб: забезпечення енергетичної 
безпеки; досягнення стратегічних цілей розвитку 
ПЕК (декарбонізація, розвиток альтернативних 
джерел та технологій вироблення енергії тощо); 
недопущення порушення балансу домінування 
державної власності в комплексі над приватною; 

по-друге, об’єктом інвестицій завжди виступають 
інноваційні рішення в сфері вироблення енергії, 
її транспортуванні та зберіганні, що обумовлює 
поєднання політики інвестиційного забезпечення 
із інноваційною політикою та розвитком науково- 
дослідницького потенціалу комплексу; по-третє, 
інвестиційне забезпечення вимагає від держави 
застосовувати значно м’якіші механізми у порів-
нянні із традиційними адміністративними та ім-
перативними методами управління в ПЕК; по-чет-
верте, аналізована складова передбачає високий 
рівень кооперації між приватним та державним 
секторами в досягненні цілей інвестиційного за-
безпечення підприємств ПЕК.

Загалом, публічне управління інвестиційним 
забезпеченням ПЕК є особливою сферою реаліза-
ції владно- управлінського впливу на приватний 
сектор з метою його стимулювання, заохочення 
та спонукання до збільшення витрат на ті захо-
ди та цілі, які можуть не відповідати приватним 
інтересам. Нам зрозуміло, що основна ціль рин-
кових процесів полягає в максимізації прибутку. 
Натомість метою енергетичної політики держави є 
не стільки отримання прибутку, скільки досягнен-
ня стану енергетичної незалежності, посилення 
енергетичної безпеки, максимізації задоволення 
потреб кінцевих споживачів.

Висновок. Таким чином, на основі проведено-
го дослідження визначено, що метою публічного 
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управління інвестиційним забезпеченням ПЕК є 
створення такої моделі розвитку комплексу, який 
передбачатиме неможливість використання заста-
рілих технологій вироблення енергії або створюва-
тиме бар’єри чи надмірну вартість для реалізації 
енергетичних ресурсів, що мають високий рівень 
шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Аналіз особливостей реалізації публічного 
управління забезпеченням інвестиційної приваб-

ливості ПЕК демонструє, що це один із елементів 
системи публічного управління в ПЕК, який фор-
мується в тісній консолідації зусиль державного 
та приватного секторів. Запропонована дефініція 
«інвестиційне забезпечення розвитку ПЕК», яка 
розкривається через розуміння її в якості систе-
ми, що складається з певної сукупності взаємо-
пов’язаних і взаємообумовлених підсистем, які 
відображають окремі елементи інвестування.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ  
В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ

SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION  
IN THE STATE GUARANTEES SYSTEM

Анотація. У статті проаналізовано основні аспекти соціального захисту населення в системі державних гарантій.
Запропоноване наступне визначення «соціального захисту» — це сукупність принципів, правил, методів, економіч-

них, правових, соціальних гарантій, що забезпечують дотримання найважливіших соціальних прав, мінімально достат-
ніх умов життя, задоволення потреб підтримки життєзабезпечення різних соціальних груп.

Виділено наступні детермінанти соціально- економічного змісту соціального захисту: передбачає обов’язкову участь 
держави через мінімально визначений рівень державної підтримки певних категорій населення, які зазнали соціальні ризи-
ки та опинилися в ситуації, коли рівень їх життя та достатку є нижчим за середній рівень забезпеченості в суспільстві; наяв-
ність визначених індикаторів рівня життя, які визнаються державою та суспільством і означають реалізацію конституційних 
прав особи на гідне життя; існування системи соціальних стандартів, які стосуються не лише реалізації тих чи інших прав 
особи, а і забезпечення реалізації таких прав з боку держави; активну модель відносин суспільства, індивіда та держави в 
процесі запобігання настанню соціальних ризиків та подолання їх негативних наслідків, що частіше за все розкривається 
через відносини страхування; наявність усталеною системи механізмів реалізації державою своїх гарантій та зобов’язань в 
сфері соціального захисту, що розкривається через практичне використання інструментарію соціальної політики.

Сформовані висновки, що соціальний захист виступає об’єктом публічного управління, і для того, щоб цілі й завдання 
такого захисту були досягнуті максимально, необхідним є розробка дієвих владно- управлінських рішень та ефективних 
механізмів.

Ключові слова: державні гарантії, соціальний захист, соціальне забезпечення, державна політика, соціальні ризики.

Summary. The article analyzes the main aspects of social protection of the population in the system of state guarantees.
The following proposed definition of «social protection» is a set of principles, rules, methods, economic, legal, and social 

guarantees that ensure compliance with the most important social rights, minimally adequate living conditions, and meeting the 
needs of supporting livelihoods of various social groups.

The following determinants of the socio- economic content of social protection are highlighted: it provides for the mandatory 
participation of the state through a minimally defined level of state support for certain categories of the population who have 
experienced social risks and find themselves in a situation where their standard of living and well-being is lower than the average 
level of security in society; the presence of certain indicators of the standard of living, which are recognized by the state and so-
ciety and mean the realization of a person’s constitutional rights to a dignified life; the existence of a system of social standards 
that relate not only to the realization of certain rights of an individual, but also to the provision of the realization of such rights 
by the state; an active model of relations between society, the individual and the state in the process of preventing the occur-
rence of social risks and overcoming their negative consequences, which is most often revealed through insurance relations; the 
presence of an established system of mechanisms for the implementation by the state of its guarantees and obligations in the 
field of social protection, which is revealed through the practical use of social policy tools.

Conclusions were made that social protection is an object of public management, and in order for the goals and objectives 
of such protection to be achieved as much as possible, it is necessary to develop effective power- management solutions and 
effective mechanisms.

Key words: state guarantees, social protection, social security, state policy, social risks.

СО
Ц

ІА
Л

ЬН
А 

І Г
УМ

АН
ІТ

АР
Н

А 
П

О
Л

ІТ
И

КА

So
ci

al
 a

nd
 h

um
an

ita
ri

an
 p

ol
ic

y



19

// Social and humanitarian policy //
// Electronic scientific publication «Public Administration 
and National Security» // № 6 (28), 2022

Постановка проблеми. Сучасна демократична 
держава бере на себе широкі зобов’язання 

перед громадянами в частині дотримання їх прав 
і свобод та недопущення скорочення їх обсягу. 
Традиційно поділ права та свобод людини і грома-
дянина поділяються в залежності від сфер суспіль-
ного буття, але існують такі гарантії, що мають 
міжгалузеве значення, а їх реалізація в повній мірі 
покладається на механізм держави. Це стосується 
тих прав, які пов’язані із неможливістю людини 
забезпечувати свої потреби самостійно. Одним із 
таких прав є право людини на соціальний захист.

Держава повинна дбати про благополуччя 
громадян, створюючи умови для гідного життя, 
а особливо стосовно тих верств населення, які 
нездатні забезпечити реалізацію свого трудового, 
інтелектуального, соціального потенціалу в силу 
певних об’єктивних факторів соціального харак-
теру (втрата роботи, хвороба, каліцтво тощо).

У зв’язку з цим, актуальним є вивчення ос-
новних аспектів соціального захисту населення 
в системі державних гарантій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос-
новні проблемні питання щодо розвитку системи 
соціального захисту представлені у науково- еконо-
мічних дослідженнях таких вчених: Н. Абакумо-
вої, В. Гетьмана, К. Дідківської, Ю. Килимника, 
І. Рудкевича, І. Сироти, А. Халецької та ін.

Визначення терміну «соціальний захист» пред-
ставлено у наукових дослідженнях таких вче-
них, як: Г. Бернгарда, І. Миговича, Т. Шаніна. 
А основні прикладні аспекти щодо проблеми со-
ціального захисту висвітлені в наукових працях 
наступних дослідників: О. Іванової, С. Попова, 
І. Сироти, Ю. Шклярського та інших.

Але, проаналізувавши наукові позиції вчених, 
не було висвітлено в повній мірі основні аспекти 
соціального захисту населення в системі держав-
них гарантій, тому вважаємо за необхідне деталь-
но дослідити.

Мета статті — вивчення основних аспектів со-
ціального захисту населення в системі державних 
гарантій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Со-
ціальний захист — це окрема самостійна система 
державних гарантій, яка спрямована на підтри-
мання певного стандарту життя в суспільстві.

Так, вчені А. Мазаракі та І. Чугунов визна-
чають соціальний захист як «систему суспільно- 
економічних заходів, спрямованих на матеріаль-
ний захист населення від наслідків соціальних 
ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата 
годувальника, безробіття, нещасний випадок на 
виробництві тощо)» [5, с. 252–254]. Дослідники 
звертають увагу на те, що соціальний захист, 
як напрям державної політики та державно- 
управлінського регулювання є елементом системи 
соціального забезпечення, отже одним із важливих 

елементів соціальної політики держави. Суто фор-
мально так: соціальний захист ототожнюється із 
соціальною політикою в силу семантики терміно-
логії, однак за своїм змістом та природою процесів 
він тісно пов’язаний із економічною складовою.

Як слушно зазначає Д. Ковалевич соціальний 
захист населення є конституційною прерогативою 
держави та проводиться її відповідними соціаль-
ними інституціями на підставі законодавчих ак-
тів шляхом використання державних соціальних 
стандартів [2, с. 89–91]. Тобто держава самостійно 
визначає стандарти соціального захисту, обсяг га-
рантій та досягає їх. Такий підхід також видаєть-
ся нам дещо суперечливим, хоча він відображає 
реальність сучасної державної соціальної політи-
ки. М. Руженський [7] акцентує увагу на те, що 
соціальна політика та рівень соціальних гарантій 
в державі визначаються самою державою, а отже 
стандарти соціального захисту можуть встановлю-
ватись виходячи із спроможності держави, а не 
реальної потреби населення в їх змістовності.

Такий підхід дає підстави стверджувати, що 
стандарти соціального захисту різні в різних кра-
їнах в залежності від їх соціально- економічної 
спроможності та умов внутрішнього суспільно- 
політичного устрою. Але як зазначає М. Звєряков 
встановлення соціальних гарантій передбачає до-
тримання стандартів пануючого в державі концепту 
організації державно- владних процесів [1, с. 18–
21]. Ми погоджуємося із цією точкою зору, вва-
жаючи що стандарти соціальних гарантій повинні 
виходити із права людини на гідне життя. Повнота 
реалізації такого права покладається на державу, 
а отже її економічна політика повинна розвиватися 
в такий спосіб, який би давав можливість підвищу-
вати і рівень стандартів соціального забезпечення.

О. Крюков визначає соціальний захист як 
обов’яз ковий елемент економічної системи дер-
жави, що визначає рівень суспільного добробуту 
і є важливою умовою її економічної та соціальної 
стабільності [3]. Ми погоджуємося із позиціями 
вчених щодо того, що соціальний захист має еко-
номічне підґрунтя, фундамент на якому ґрунту-
ється той рівень стандартів, які повинна забезпе-
чувати держава.

С. Ярошенко приходить до висновку, що запро-
вадження стандартів соціальних гарантій, зокре-
ма на рівні Декларації прав людини, демонструє 
прагнення сучасних правових держав уникнути 
соціальних сплесків та ризиків соціальних кон-
фліктів за рахунок запровадження певних зобов’я-
зань із соціального забезпечення населення [10].

Така позиція дає нам підстави зробити наступ-
ний висновок: держава, запроваджуючи стандарти 
соціального захисту бере на себе обов’язки фінан-
сового забезпечення найбільш уразливих верств 
населення, що в свою чергу повинно стимулювати 
економічний розвиток.
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К. Ревун наголошує, що фінансові аспекти ре-
алізації гуманітарних цілей та цілей соціального 
захисту населення стосуються не лише обов’яз-
ку витрачати державою фінансові ресурси на за-
безпечення незахищених верств населення, але 
і розподілу такого навантаження на інші верстви 
суспільства [6, c. 28–30]. Це свідчить про те, що 
існує напрям досліджень в науковій доктрині дер-
жавного управління, який тяжіє до виведення 
соціальних гарантій із системи суто державних 
гарантій, делегуючи часину повноважень по їх 
досягненню та забезпеченню від держави самому 
суспільству. Це означає високий рівень суспільної 
свідомості та правової культури соціуму, а отже 
виступає не стільки елементом концепту сталого 
розвитку, скільки індикатором досягнення цілей 
такого розвитку.

С. Устинов визначаючи «соціальний захист», 
протиставляє це поняття «соціальному забезпе-
ченню». На думку вченого вони співвідносяться 
як загальне та окреме, а соціальний захист за-
безпечується системою державних гарантій соці-
ального забезпечення. Тому він визначає перший 
як «діяльність соціально орієнтованої держави, 
яка здійснюється через комплекс організаційно- 
правових та соціально- економічних заходів», 
а другий — як комплекс відповідних заходів [9, 
с. 94]. Ми звертаємо увагу на такий підхід, оскіль-
ки в подальшому, в практичному вимірі, саме він 
слугуватиме нам фундаментом для визначення 
орієнтирів та індикаторів організаційно- правового 
а інституціонального забезпечення системи со-
ціального захисту в державі. Іншою є позиція 
І. Сироти який синонимізує терміни «соціальний 
захист», «соціальне забезпечення», вважаючи їх 
проявом функції держави, яка піклується про гро-
мадян [8, с. 9–12]. На наше переконання ці два 
терміни дійсно різні, оскільки «забезпечення» пе-
редбачає активну владно- управлінську діяльність 
зі створення відповідних умов, а «захист» — ак-
тивну діяльність з реалізації завдань соціальної 
політики виходячи із створених умов.

Отже, на наш погляд, соціальний захист є 
обов’язком держави, і система його забезпечення 
не може створюватися лише за умови необхідно-
сті мінімізації чи подолання насідків соціальних 
ризиків. Так, соціальний захист є реакцією на 
відповідні соціальні ризики початку ХХ ст., але 
в подальшому він стає невід’ємним індикатором 
рівня демократизації суспільно- політичних про-
цесів в державі.

Соціальний захист стає не стільки механіз-
мом кризового втручання, скільки стратегією 
профілактики негативного впливу можливих 
соціальних ризиків. Він не лише усуває наслід-
ки соціальної нерівності, а й передбачає збалан-
сований перерозподіл суспільних благ, стаючи 
способом зменшення нерівності та подолання 

(недопущення) маргіналізації окремих осіб, сі-
мей і соціальних груп. Тобто необхідно створити 
системи юридичних гарантій і прав, соціальних 
інститутів, що забезпечать їх реалізацію та від-
повідно формують інституційні умови підтримки 
життєзабезпечення і діяльного існування різних 
соціальних верств і груп населення. Можна було б 
говорити, що саме в такий спосіб здійснюється 
державна соціальна політика, але соціальний за-
хист є поняття значно вужче ніж предмет всієї 
загальнодержавної соціальної сфери.

За своєю економічною сутністю соціальний за-
хист є частиною розподільної системи та співвід-
носиться із такими соціально- економічними кате-
горіями, як спосіб життя, рівень достатку і рівень 
доходів.

Соціальний захист це своєрідна форма вира-
ження соціальної політики держави, спрямова-
ної на матеріальне забезпечення певних категорій 
громадян за рахунок реалізації економічного по-
тенціалу та спрямування результатів економічно-
го зростання в соціальну сферу. Традиційно це 
пов’язують із перерозподілом державних фінансів 
і створення такого економічного підґрунтя, за ра-
хунок якого держава здатна вирішувати не лише 
існуючи проблеми соціального забезпечення, але 
і оперативно реагувати на нові соціальні ризики. 
Це означає, що соціальний захист повинен розгля-
датися в динаміці, тобто з урахуванням трендів 
соціально- економічних процесів, прогнозування 
потенційних соціальних ризиків та розробки за-
ходів з протидії їм. Задоволення потреб громадян 
у випадку втрати ними джерела засобів для існу-
вання, настання невідворотної втрати повноцін-
ної функціональності особи (каліцтво, професійне 
захворювання тощо) означає необхідність перед-
бачення державою відповідних наслідків соціаль-
них ризиків. А тому ми приходимо до логічного 
висновку про необхідність страхування осіб від 
настання таких ризиків. Таким чином, в систему 
соціального захисту імплементуються суто еко-
номічні відносини — відносини страхування. Це 
одночасно дає змогу розширити можливості дер-
жави із соціального забезпечення, з іншого — роз-
ширити засоби реалізації громадянами їх права 
на соціальний захист, а державі — на практичне 
втілення відповідних гарантій.

В такому контексті нам видається слушною 
позиція Е. Лібанової, яка вважає, що соціальний 
захист населення — «це матеріальне забезпечення 
всіх без винятку громадян не нижче соціальних 
нормативів, а також гідних умов проживання» [4, 
с. 12–14]. Такий підхід дійсно має обґрунтованість 
та логіку, оскільки ув’язуючи систему соціальних 
гарантів, стандартів соціального забезпечення, 
механізми соціального захисту із рівнем життя 
в державі, ми опиняємося в ситуації, коли прак-
тичний вираз соціального захисту детермінується 
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суто через рівень матеріального статку громадян. 
А отже мова йде про перерозподіл фінансових ре-
сурсів в державі з метою встановлення певного 
рівня соціального забезпечення, балансу матері-
ального забезпечення рівня життя.

Тому, ми можемо трактувати соціальний за-
хист як сукупність принципів, правил, методів, 
економічних, правових, соціальних гарантій, що 
забезпечують дотримання найважливіших соці-
альних прав, мінімально достатніх умов життя, 
задоволення потреб підтримки життєзабезпечення 
різних соціальних груп.

Таким чином, узагальнюючи соціальний та 
економічний зміст соціального захисту, ми може-
мо виділити наступні його детермінанти: передба-
чає обов’язкову участь держави через мінімально 
визначений рівень державної підтримки певних 
категорій населення, які зазнали соціальні ризи-
ки та опинилися в ситуації, коли рівень їх життя 
та достатку є нижчим за середній рівень забезпе-
ченості в суспільстві; наявність визначених інди-
каторів рівня життя, які визнаються державою 
та суспільством і означають реалізацію консти-
туційних прав особи на гідне життя; існування 
системи соціальних стандартів, які стосуються не 
лише реалізації тих чи інших прав особи, а і за-
безпечення реалізації таких прав з боку держави; 
активну модель відносин суспільства, індивіда та 
держави в процесі запобігання настанню соціаль-
них ризиків та подолання їх негативних наслід-
ків, що частіше за все розкривається через відно-
сини страхування; наявність усталеною системи 
механізмів реалізації державою своїх гарантій та 
зобов’язань в сфері соціального захисту, що роз-
кривається через практичне використання інстру-
ментарію соціальної політики.

Соціальний захист виконує важливу функ-
цію — він забезпечує формування й розвиток 
повноцінної особистості, людського та соціального 
потенціал, які в подальшому здатні підвищити ін-
тенсивність соціально- економічних процесів в дер-
жаві. Створюючи відповідний рівень соціального 
захисту населення, держава повертає найбільш 
уразливі його верстви, або осіб, що відчули на собі 
соціальні ризики до активної економічної діяльно-
сті. Логічним наслідком цього стає консолідація 
внутрішніх інтелектуальних, трудових та еконо-
мічних ресурсів держави джерелом яких висту-
пає населення. В такому розумінні призначення 
соціального захисту ми знаходимо два важливих 
зауваження: створення системи соціального захи-
сту вимагає від держави певних ресурсних витрат, 
які спрямовуються на максимальне розширення 
можливостей реалізовувати найбільш уразливим 
верствам населення; наслідком запровадження 
системи соціального захисту для держави в ціло-
му є повернення соціально уразливих верств насе-
лення до активного соціально- економічного буття, 

що дає можливість розглядати державою витрати 
на заходи соціального забезпечення в якості так 
би мовити соціальних інвестицій.

Такий підхід дає нам можливість говорити про 
зустрічні спрямування векторів державної соці-
альної політики: з одного боку держава виконує 
свої соціальні зобов’язання перед населенням, 
з іншого — населення, споживаючи відповідні 
соціальні послуги отримують можливість для ще 
більшої активізації власного потенціалу, який вті-
люється у виконання ним своїх зобов’язань перед 
державою, зокрема в частині сплати податків, 
трудової діяльності тощо.

Крім того, соціальний захист є формою про-
тидії державою соціальним ризикам, що роз-
кривається через синтаксичне навантаження на 
саме слово «захист», це активна форма державно- 
управлінського впливу на ті тенденції та проце-
си, що мають негативне значення для суспільства 
в цілому та окремих громадян. «Забезпечення» 
в такому сенсі уявляється нам конкретною мо-
деллю державного впливу з протидії соціальним 
ризикам, тобто конкретними засобами: соціаль-
не страхування, пенсійне забезпечення, політика 
зайнятості тощо. Соціальний захист означає за-
безпечення гідного рівня життя громадян, а тому 
можна говорити, що його місце в системі держав-
них гарантій є центральним, оскільки найвищою 
цінністю для будь-якої демократичної держави є 
життя і здоров’я її громадян.

Продовжуючи логіку даної тези ми приходимо 
одразу до двох важливих висновків: соціальний 
захист, як самостійна функція держави та система 
державних гарантій можливі виключно в демокра-
тичних країнах. Піклування про своїх громадян є 
зобов’язанням демократичної, правової держави із 
розвиненою системою інститутів громадянського 
суспільства та правовою культурою самого насе-
лення; соціальний захист, виступаючи централь-
ною функцією демократичної держави, об’єктивує 
необхідність спрямування соціально- економічного 
середовища держави на його забезпечення, тобто 
на забезпечення гідного рівня життя громадян.

Таким чином основна місія держави прояв-
ляться в створенні умов для досягнення суспіль-
ного блага, одним із проявом яких є досягнення 
максимального рівня соціального забезпечення 
найбільш уразливих верств населення, в тому 
числі за рахунок протидії наслідкам соціальних 
ризиків.

Сучасна демократична держава дійсно запро-
ваджує системний підхід до забезпечення гідного 
рівня життя всім громадянам розробляючи соці-
альну політику. Місце системи соціального захи-
сту в ній об’єктивується необхідністю спочатку 
попередження, а згодом — реагування на насідки 
соціальних ризиків. Для цього і функціонує си-
стема соціального страхування.
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Соціальний захист є не однорідним явищем, 
а включає в себе сукупність державних гарантій, 
дотримання яких переслідує різні цілі та стосу-
ється різних аспектів забезпечення «гідного рів-
ня» життя населення в залежності від того, які 
саме соціальні ризики впливають на суспільство: 
соціальне забезпечення внаслідок втрати засобів 
існування чи спроможності громадянами реалі-
зувати власні трудові та економічні права через 
загальний незадовільний стан розвитку економі-
ки держави; соціальний захист від втрати роботи, 
внаслідок настання ризиків безробіття або про-
фесійних чи інших захворювань каліцтва тощо. 
Тобто тих які пов’язані із настанням ризиків під 
час реалізації громадянами свого трудового потен-
ціалу; соціальне забезпечення осіб, які втратили 
працездатність, або які не мають змоги внаслідок 
вроджених хвороби (каліцтва) реалізувати влас-
ний трудовий потенціал; соціальний захист ма-
теринства та дитинства, а також громадян, які 
потребують батьківського піклування; пенсійне 
забезпечення та захист громадян похилого віку, 
які не мають можливості забезпечити себе необ-
хідним рівнем піклування та осіб з низьким рів-
нем функціональності; захист окремих категорій 
громадян, які не забезпечені базовими соціальни-
ми стандартами (житом, медичним обслуговуван-
ням тощо).

Таким чином, соціальний захист є надзвичайно 
розгалуженою сферою державно- управлінського 
впливу, що пов’язано із великим рівнем диспер-
сії соціальних ризиків. Держава своїм впливом 
повинна забезпечувати досягнення гідного рівня 
життя всіх громадян з урахуванням особливостей 
наведених вище структурних лементів прав гро-
мадян на соціальне забезпечення.

Важливим є також висновок про те, що на сьо-
годні в науковому дискурсі немає єдності стосовно 
визначення співвідносності між такими категорі-
ями як: «соціальний захист»; «соціальне забезпе-
чення», «соціальні гарантії».

Разом з тим, ми наголошуємо на тому, що про-
тидія соціальним ризикам є важливим напрямком 
в аспекті забезпечення повноти соціального захи-
сту. Держава створює додаткову систему засобів 
із прогнозування, попередження та протидії на-
слідкам соціальних ризиків. Цей інструментарій 
держави використовується в тому випадку, коли 

існує потреба різкого та оперативного втручання 
для соціального вирівнювання. Тут мова йде вже 
про економічну природу соціального захисту, яка 
проявляється одразу в декількох державних га-
рантіях:
 – гарантії забезпечення соціальної рівності та стан-
дартів гідного життя за рахунок перерозподілу 
фінансових ресурсів з метою надання допомоги 
найбільш уразливим верствам населення;

 – створення системи страхування від соціальних 
ризиків, що дає змогу акумулювати фінансові 
ресурси та витрачати їх виключно за потреби, 
тобто у випадку настання таких ризиків.
Висновок. Саме забезпечення гідних умов 

життя, стану соціальної рівності та захищено-
сті, а також ефективність в протидії соціальним 
ризикам — все це займає центральне місце серед 
основних конституційних потреб людини і грома-
дянина. Забезпечуючи їх, держава створює цілу 
систему організаційно- правових, інституціональ-
них та функціональних засобів й інструментів; 
консолідує апарат держави, регулюючи суспільні 
відносин з приводу соціального страхування тощо. 
Все це в свою чергу дає цікавий ефект — активізує 
соціально- економічний потенціал держави. В свою 
чергу громадяни активізують свій інтелектуаль-
ний, людський та соціальний капітал; а суб’єкти 
економічних відносин — трудовий та економіч-
ний. Коли досягається критичний стан такої кон-
солідації потенціалів забезпечується економічне 
зростання держави. В цьому контексті соціальний 
захист розглядається нами і як важлива складова 
всієї соціально- економічної підсистеми держави, 
і як середовище реалізації конституційних прав 
та свобод людини.

Разом з тим, така громіздка система потребує 
складного механізму державного регулювання. 
Соціальний захист виступає об’єктом публічного 
управління, і для того, щоб цілі й завдання такого 
захисту були досягнуті максимально, необхідним 
є розробка дієвих владно- управлінських рішень 
та ефективних механізмів. Перспективи подаль-
ших досліджень полягають у вивченні структури 
соціального захисту, його юридичну та економіч-
ну природу. Все це дасть змогу побудувати таку 
модель публічного управління соціальним захи-
стом, яка відповідатиме вимогам концепту сталого 
розвитку.
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КОНЦЕПТИ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: КООПЕРАЦІЯ СЕМІОТИЧНИХ ЗУСИЛЬ

КОНЦЕПТЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ КОММУНИКАЦИИ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: КООПЕРАЦИЯ СЕМИОТИЧЕСКИХ УСИЛИЙ

CONCEPTS OF INTERNAL AND EXTERNAL COMMUNICATION  
OF MODERN SOCIETY: COOPERATION OF SEMIOTIC EFFORTS

Анотація. В статті розкриваються особливості комунікації в суспільстві, спільноті та виявляються семіотичні виміри 
сучасної комунікативної взаємодії. Актуальність дослідження обумовлюється Новими формами та способами комуніка-
ції — як Текстів на засадах концептів комунікації та в контексті «віртуалізації» суспільства. Метою дослідження є розгляд 
комунікативних взаємовідношень і розкриття семіотичного змісту концептів «внутрішньої та зовнішньої» комунікації 
через прояви знаків та символів в інформації, кооперації семіотичних зусиль як чинників утворення продуктивної ко-
мунікації та розкриття їх місця і ролі в комунікації нового семіотичного виміру. Методи дослідження ґрунтуються на 
уявленнях, що взаємовідношення необхідно розглядати в «сконструйованому соціальному просторі» із поправками се-
міотичного рівня із урахуванням в змісті структури задіяних знаків та символів.В Результатах розкриваються положення 
про комунікацію як «створення Тексту із Текстів» — комунікаційного простору взаємовідношень як загального Тексту; 
утворення продуктивного Діалогу- Тексту; комунікацію у віртуально-інформаційних можливих межах її протікання; се-
міотичний простір із знаками та символами як структурними компонентами та елементами; концептуальні складові як 
формуючі чинники «Кооперації семіотичних зусиль» та конструювання соціального простору. В висновках проводиться 
головна думка, що Кооперація семіотичних зусиль має безпосередньо зв’язки із певними положеннями соціальної Си-
нергетики про Мову, знаково- символічним «Патерном — концептом», для інтерпретації Тексту — повідомлення та ство-
рення прийнятного змісту комунікації необхідно мати певну комунікативну компетентність, що виходить за межі проек-
ції дискурсу Тексту. В перспективах подальших розвідок проводиться думка про дослідження концептуальних типів та 
принципів віртуально- комунікаційних взаємовідносин на основі уявлення про можливість їх бути «Логарифмованими- 
спрогнозованими» на засадах прояву в Текстах як Знаків із певними принципами співвідношення.

Ключові слова: комунікація, внутрішня та зовнішня комунікація, комунікаційна система, комунікативна стратегія, 
семіотика, текст, символ, знак, кооперація, семіотичні зусилля.

Аннотация. В статье раскрываются особенности коммуникации в обществе, сообществе и обнаруживаются семио-
тические измерения современного коммуникативного взаимодействия. Актуальность исследования обуславливается 
новыми формами и способами коммуникации — как текстами на основе концептов коммуникации и в контексте «вир-
туализации» общества. Целью исследования является рассмотрение коммуникативных взаимоотношений и раскрытие 
семиотического содержания концептов «внутренней и внешней» коммуникации через проявления знаков и символов 
информации, кооперации семиотических усилий как факторов образования продуктивной коммуникации и раскрытие 
их места и роли в коммуникации нового семиотического измерения. Методы исследования основываются на пред-
ставлениях, что взаимоотношение необходимо рассматривать в «сконструированном социальном пространстве» с по-
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правками семиотического уровня с учетом содержания структуры задействованных знаков и символов. В результатах 
раскрываются положения о коммуникации как «создании текста из текстов» — коммуникационного пространства взаи-
моотношений как общего текста; образование продуктивного Диалога- Текста; коммуникацию в виртуально-информа-
ционных возможных пределах ее протекания; семиотическое пространство со знаками и символами как структурными 
компонентами и элементами; концептуальные составляющие как формирующие факторы «Кооперации семиотических 
усилий» и конструирование социального пространства. В выводах проводится главное мнение, что Кооперация се-
миотических усилий имеет непосредственно связи с определенными положениями социальной Синергетики о Языке, 
знаково- символическим «Патерном — концептом», для интерпретации Текста — сообщения и создания приемлемого 
содержания коммуникации необходимо иметь определенную коммуникативную компетентность, которая получается 
за пределы проекции дискурса текста. В перспективах дальнейших исследований проводится мнение об исследова-
нии концептуальных типов и принципов виртуально- коммуникационных взаимоотношений на основе представления 
о возможности их быть «логарифмированными- спрогнозированными» на основе проявления в текстах как знаков с 
определенными принципами соотношения.

Ключевые слова: коммуникация, внутренняя и внешняя коммуникация, коммуникационная система, коммуника-
тивная стратегия, семиотика, текст, символ, знак, кооперация, семиотические усилия.

Summary. The article reveals the peculiarities of communication in society, the community and reveals the semiotic dimensions 
of modern communicative interaction. The relevance of the research is determined by New forms and methods of communication — 
as Texts based on communication concepts and in the context of «virtualization» of society. The purpose of the study is to examine 
communicative relationships and reveal the semiotic content of the concepts of «internal and external» communication through the 
manifestations of signs and symbols in information, the cooperation of semiotic efforts as factors in the formation of productive 
communication and the disclosure of their place and role in the communication of a new semiotic dimension. Research methods 
are based on the idea that relationships must be considered in the «constructed social space» with amendments at the semiotic 
level, taking into account the structure of the signs and symbols involved in the content. The Results reveal the provisions about 
communication as «creating a Text from Texts» — the communication space of relationships as a general Text; formation of a pro-
ductive Dialogue- Text; communication within the virtual and informational possible limits of its flow; semiotic space with signs and 
symbols as structural components and elements; conceptual components as forming factors of «Cooperation of semiotic efforts» 
and construction of social space.In the conclusions, the main idea is that the Cooperation of Semiotic Efforts has direct connections 
with certain provisions of social Synergetics about Language, a sign-symbolic «Pattern — Concept», for the interpretation of the 
Text — the message and the creation of an acceptable content of communication, it is necessary to have a certain communicative 
competence, which results beyond the projection of the discourse of the Text. In the perspective of further explorations, the idea 
of   researching conceptual types and principles of virtual- communication relationships based on the idea of   the possibility of their 
being «Logarithmized- forecasted» on the basis of manifestation in Texts as Signs with certain principles of relationship is made.

Key words: communication, internal and external communication, communication system, communicative strategy, semiot-
ics, text, symbol, sign, cooperation, semiotic efforts.

Актуальність постановки проблеми. На сьо-
годні особливість соціокультурного просто-

ру проявляється на засадах явного процесу, що 
формується та установлюється Нова «культурно- 
комунікаційна реальність» — із «трансформованних 
або переосмисленних» системою цінностей, зразків, 
норм, правил, культурних потреб і засобів їх за-
доволення. В умовах глобалізації й інтеграції усіх 
процесів і явищ, перетворення даного соціально- 
комунікаційного комплексу на «внутрішню про-
граму» життєдіяльності суспільства та кожної 
особистості уможливлює та забезпечує узгодження, 
функціонування, сталість і надійність сфери вза-
ємовідносин у соціумі. Актуальність обумовлена 
увагою дослідження до особливостей комунікації 
в сучасному суспільстві, спільноті, до сучасної 
комунікативної взаємодії, яка набуває семіотич-
них вимірів із появою Нових форм та способів 
комунікації як «Текстів», що створені на засадах 
концептів комунікації та в контексті «віртуаліза-
ції» суспільства.

На основі уявлення про сучасне майже Інфор-
маційне суспільство на комунікативних засадах 
знаково- символічного рівня, де імператив «вірту-
алізації» суспільства є подовженням мислення, 
а результати проявлені в знаках та символах, 
і зберігається тільки образ- символ тих традицій-
но прийнятних соціокультурних засад, практич-
не використання яких є і перетворенням певної 
«логіки віртуальної реальності» у дію, а концеп-
ти внутрішньої та зовнішньої комунікації є тими 
стійкими утвореннями, що не підвласні усуненню, 
то в сучасності особливого значення набувають 
принципи встановлення Комунікаційного рівня 
як Тексту — Діалогу на принципах кооперації се-
міотичних зусиль.

Ступінь розробленості проблеми. Для роз-
криття даної проблематики суттєве теоретико- 
методологічне значення мають положення із 
культурології, соціології, філософії, історії, етно-
логії, етнографії, лінгвістики тощо. Поняття між-
культурної комунікації, що пов’язане з працями 
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таких учених: Е. Холл, К. Клакхон, А. Кребер, 
Р. Портер, Д. Трагер, Л. Самовар. Теорії між-
культурної комунікації розробляли К. Бергер, 
С. Гантінґтон, Е. Гірш, Е. Холл, Г. Гофстеде, 
С. Даль. Дослідження таких вчених, як В. Ан-
тонов, М. Арутюнова, Ю. Бромлей, А. Вежбиць-
ка, Г. Гачев, Т. Дейк, О. Пеліпенко, Л. Уайт, 
Е. Холл, К. Клакхон, Б. Успенський, І. Яковен-
ко, Е. Гірш та інших, які сприяють уявленню ці-
лісності і комплексності проблем міжкультурної 
комунікації і взаємозв’язку мовних і соціокуль-
турних явищ, а також доповнення до цих уяв-
лень, які надають Ф. С. Бацевич, І. В. Єлейко, 
Н. В. Кіш, М. Нижник, Ю. Петрушенко, O. При-
ятельчук та інші. Особлива увага до розуміння 
принципів комунікації- Діалогу в дослідженнях: 
в рамках філософсько- культурологічних пара-
дигм С. Ханінгтоном, Б. Л. Уорфом, В. Біблером, 
С. Тер- Мінасовою, Г. Молчановою та іншими; про 
особливості міжкультурного діалогу у М. Бахті-
на, Ю. Лотман; про мовні стилі і ефективності 
міжкультурного спілкування С. Тер- Мінасової, 
Є. Верещагіна і В. Костомарова та інші. В цілому, 
із основних положень виявляється, що комуні-
кація є засобом діяльності суспільства, спільно-
ти і є стильовою характеристикою практичного 
спілкування та взаємовідношення — Діалогу, 
але для сучасного його розуміння — як Тексту, 
що викликає необхідність цілісного підходу 
до комунікації- взаємодії із включенням засад 
знаково- символічного відтворення, що складають 
структуру взаємовідносин, навіть без уявлення 
про можливість їх яскравого проявлення.

Недостатньо вирішені частини проблеми. На ос-
нові концептуального уявлення дослідження, що 
комунікація в суспільстві, а особливо кожної окре-
мої спільноти, має внутрішні та зовнішні концепти 
і є комунікацією знаково- символічних форм- Тексту, 
виникає питання про функціональні принципи вза-
ємовідношень із увагою до задіяного певного со-
ціального рівня Мови-повідомлення як пропозиції 
та її суттєвих структурно- змістовних компонентів 
у просторі створення продуктивного Діалогу.

Метою дослідження є розгляд комунікатив-
них взаємовідношень в сучасному суспільстві та 
спільноті і розкриття семіотичного змісту концеп-
тів внутрішньої та зовнішньої комунікації через 
прояви знаків та символів в інформації. Вияви-
ти можливості кооперації семіотичних зусиль як 
чинників утворення продуктивної комунікації та 
обґрунтувати їх місце і роль в структурних вимі-
рах комунікації нового виміру.

Основний зміст (Виклад основного матеріалу). 
На основі розуміння «контексту та аспектів» су-
часної комунікації обумовлюємо чинники Мето-
дології: взаємовідношення необхідно розглядати 
в певному «сконструйованому соціальному просто-
рі» — у специфічному та концептуальному вимірі, 

із теоретико- методичними поправками семіотично-
го рівня із урахуванням в змісті структури задія-
них знаків та символів, що притаманні як загаль-
ному «концептуально- обумовленому суспільству», 
так і маючих свою специфіку у просторі певної 
суспільної формації. На підставі нашої концепції 
та методології дослідження, у межах семіотичної 
парадигми в просторі комунікації, виокремлюють-
ся рівні соціальних явищ, що надають можливості 
для трактування соціальної реальності як наслід-
ків глибоких трансформацій у сучасному суспіль-
стві, як складної семіотичної системи суспільних 
взаємин суспільства, що самоорганізовується. Ме-
тоди дослідження задіяні із наявності: фактич-
но Нового рівня комунікації, що провокуються 
властивою постмодернізму та постпостмодернізму 
символізацією; про знаково- символічну природу 
комунікації; семіотичні аспекти міжкультурної 
комунікації; тотальну «семіотизацію» соціально- 
інформаційного суспільства як простору міжкуль-
турних взаємодій; тенденцій трансформацій семі-
отичного простору, що пов’язане з появою нових 
Соціальних кодів для конвенціональної взаємодії 
та самоорганізації суспільства.

Основний зміст (Виклад основного матеріалу). 
З очевидністю, кожний соціальний простір є пев-
ною історичною та історично- сформованою Куль-
турою — соціокультурним, і він є культурною 
формою, яка створена суспільством, спільнотою на 
основі певних їх запитів до Буття, і все в ньому є 
культурою-від кожного матеріального предмета до 
вербального- Мови(чинника Комунікації). Звертаю-
чись до культури Комунікації, а Комунікація — є 
вже Культурою спілкування, із необхідністю при-
вертаємо увагу до наступних положень: культура 
є «універсальна поширена і водночас специфічна 
для певного суспільства, нації, організації або гру-
пи орієнтаційна система, що зумовлює сприйнят-
тя, мислення, оцінювання та дії людей усереди-
ні відповідного суспільства» (Г. Є. Крейдлін)[1]; 
в низькоконтекстних культурах — швейцарській, 
німецькій, північноамериканській та ін. — в стан-
дартному висловлюванні інформація, необхідна 
для правильної інтерпретації даного повідомлен-
ня, виражається в максимально вербалізованому 
вигляді. Натомість у висококонтекстних культу-
рах — китайській, японській — висловлювання не 
можуть бути зрозумілими лише на основі мовних 
знаків, що містяться в них, і потребують від реци-
пієнта знання широкого культурного контексту. 
З цим, наприклад, пов’язана репутація японської 
поезії як поезії недомовленості. Відмінності між 
комунікаціями в висококонтекстних і низькокон-
текстних культурах проявляються, передусім, на 
рівні так званих дискурсивних макроструктур. 
Відповідно, для міжкультурної комунікації є 
характерним використання її учасниками з ме-
тою порозуміння різних дискурсивних стратегій, 
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відмінних від тих, якими користуються в межах 
однієї культури. Для адекватної інтерпретації 
повідомлення та створення прийнятного змісту 
учасники міжкультурної комунікації мають воло-
діти певною комунікативною компетентністю, що 
виходить за межі лінгвокультурних особливостей 
дискурсу, до якого вони належать (Л. Ф. Муц) [2, 
с. 219]; виокремлюються Національні особливос-
ті Дискурсів, а знання ж культурного дискурсу 
співбесідника «забезпечує сприйняття аксіологіч-
них та поведінкових особливостей співбесідника 
як освячених традицією, а отже — як природних 
та очікуваних. Тому однією з умов досягнення 
взаєморозуміння в міжкультурній комунікації є 
осмислення та зіставлення національних особли-
востей тих дискурсів, які покладено в основу мов-
леннєвої поведінки комунікантів» [3].

Незважаючи на специфіку та багатоманітність 
змістовно- смислового наповнення поняття «Куль-
тура комунікації» (зовнішньої та внутрішньої), 
звертаємо в комплексі увагу на традиційні уяв-
лення та визначаємо Культуру як Цілісне утво-
рення семіотичного рівня — як соціокультурний 
комунікаційний простір по змістовно- суттєвому 
смислу, і це знаково- символічне утворення, яке 
можливо розглядати і без поправок на різні су-
путні похідні, зокрема із включенням елементів 
психологізму, певної національної приналежності 
тощо. Культура комунікації є умовою відтворення 
комунікації- Діалогу, виступаючи як Матриця — 
Концептуальне утворення.

Концептуальні складові як формуючи чинники 
«Кооперації семіотичних зусиль» мають в основі 
положення, що заслуговують Достатньої уваги: 
про поділ культури на «індивідуалістичні та ко-
лективістські». На думку І. Дженсена (I. Jensen), 
«прикладом перших може бути американська 
культура, оскільки її представники велику ува-
гу приділяють змісту повідомлення, а не спосо-
бу, тобто головним виступає контекст. Для таких 
культур характерним є когнітивний стиль обмі-
ну інформацією: вимоги висуваються до точнос-
ті використання понять, логіки висловлювання. 
Представники ж колективістських культур, крім 
контексту повідомлення, значну роль відводять 
співрозмовнику та ситуації спілкування, це пере-
носить важливість на форму повідомлення, тобто 
замість «що» наголошується «як»» [4, с. 3–13]. 
Із уявлення Ібен Дженсен (I. Jensen) виокремлю-
ється позиція, що «культура виступає фільтром, 
через який ми отримуємо лише деякі повідом-
лення, надіслані представником іншої культури. 
Крім того, отримані повідомлення можуть бути 
неповними або навіть суперечити думці автора. 
Щоб зменшити або виключити це негативне яви-
ще, аналіз культурних відмінностей слід прово-
дити на чотирьох рівнях: культурна ідентичність; 
культурне самосприйняття; сприйняття інших 

культур; пошук в культурі точок дотику з ме-
тою полегшення комунікування» [4, с. 3–13]; про 
призначення культури як орієнтаційної системи, 
що культура реалізує завдяки своїм складовим — 
культурним стандартам: нормам, оцінкам, переко-
нанням тощо, які поділяються носіями цієї куль-
тури і слугують орієнтирами їх поведінки в різних 
ситуаціях (Л. Ф. Муц) [2, с. 218–222].

Окреслюючи умови створення комунікації, 
можливо виокремити певні аспекти із проявів 
«зовнішньої та внутрішньої» комунікації: дуже 
суттєвим є рівень впливу соціальної групи на лю-
дину в контексті: позитивне відношення до чле-
нів своєї соціальної групи із негативним відно-
шенням цієї групи до інших комунікантів. При 
цьому, при зустрічі з представниками інших груп 
відбувається налаштування на спілкування з ін-
шою людиною, де на основі оцінки соціального 
статусу співрозмовника відбувається і вибір сти-
лю спілкування і можливих тем для розмови; 
до основних бар’єрів у комунікації відносяться: 
мовні бар’єри — неспроможність висловити думку 
у повній мірі у зв’язку з недосконалим знанням 
мови посередника або мови одного з учасників 
спілкування; бар’єри сприйняття — іншій світо-
гляд, менталітет; бар’єри, обумовлені впливом 
культури — непорозуміння через інші культурні 
цінності; бар’єри як результат невербальної ко-
мунікації, вражень, дистанції (інтимної, особи-
стої, соціальної, публічної) (Н. В. Кіш) [5, с. 88]. 
В створенні умов комунікації- Діалогу, яка буде 
вільна від бар’єрів, успішність «передбачає постій-
ну готовність людини до сприйняття, розуміння 
і прийняття чужих етнічних стереотипів поведін-
ки, народів, звичаїв, інтересів, культурних ціннос-
тей тощо», але «спілкування між представника-
ми різних культур може бути ускладнене тим, що 
між культурами існують певні відмінності у вико-
ристанні засобів комунікації, а відсутність знань 
про культурні відмінності часто є комунікацій-
ним бар’єром, який негативно впливає на функ-
ціонування організації», і при цьому, на сьогодні 
«як великі, так і міжнародні компанії, не гово-
рячи про менші, не мають відділів або фахівців, 
відповідальних за управління феноменом культур-
ного розмаїття» (Т. Г. Грушевицька) [5, с. 108].

Для кожного із етапів буття суспільства, спіль-
ноти притаманно, що формується специфічний 
тип та принцип комунікації, який фактично утво-
рює та обумовлює і соціальний простір для усіх 
форм та способів взаємовідношень. Грунтуючись 
на змістовно- смисловому наповненні оперативних 
понять дослідження, звертаємо увагу на наступ-
не: термін «контекст», згідно Б. В. Слющинсько-
му, двояко використовується в теорії мовленнє-
вої комунікації, оскільки він пов’язаний із двома 
різними, але взаємопов’язаними процесами, де 
один — здійснюється всередині організму людини, 
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а інший — поза ним» [7, c. 167–176]; розуміння 
в комунікації, з одного боку, вимагає стикування 
мовних кодів та концептів, а з іншого потребує 
заповнення міжконцептуального простору, який 
може здійснюватися різними способами, залежно 
від рівня культурно- мовної компетенції комуні 
кантів; сукупність шляхів і закономірностей пе-
реходу від одного мовного коду до іншого у про-
цесі спілкування зумовила формування нового 
поняття — «трансформація». Незважаючи на той 
факт, що постійно відбувається розширення і по-
глиблення комунікацій, серед засобів спілкуван-
ня для утворення продуктивного Діалогу- Тексту, 
саме семіотико- комунікативні «труднощі» є пев-
ними перепонами, що особливо явно проявляють-
ся на внутрішніх та зовнішніх рівнях — простору 
комунікацій.

На сьогодні традиційно Комунікацію розуміють 
в більшості випадків з позицій практики — як 
процес певного емпіричного — «зовнішнього» рів-
ня, що створює основи для формуванням певного 
досвіду із простору її протікання та результатів, 
що заключають в собі певні проявлені соціаль-
ні «цінності, мотиви, стереотипи тощо». Але при 
цьому, увагу необхідно звернути на наступні ас-
пекти: на сам термін «внутрішні та зовнішні» рів-
ні комунікацій, що особливо важливо для уявлен-
ня про комунікацію як Текст, що має «внутрішні 
та зовнішні» семіотичні чинники.

В контексті семіотичних уявлень можливо 
виокремити: «створення Тексту із Текстів» — ко-
мунікаційного простору взаємовідношень як за-
гального Тексту в цілому — винахід та утворення 
умов та принципів спілкування, передачі інфор-
мації; утворення продуктивного Діалогу- Тексту; 
комунікацію у віртуально- нформаційних можли-
вих межах її протікання; семіотичний простір із 
знаками та символами як структурними компо-
нентами та елементами (Р. Барт, Ж. Бодрійяр, 
Ю. Лотман, Б. Успенський, У. Еко, М. Фуко та 
інші). Із семіотичних уявлень виокремлюються 
думки, що семіотика має значний методологіч-
ний потенціал в дослідженнях комунікації: на 
думку Ч. Морріса, семіотика надає «базис для 
розуміння основних форм людської діяльності та 
їх взаємовідносин, оскільки вся ця діяльність та 
відносини відображаються у знаках, що слугують 
посередниками між цими діями» [8, c. 45]; ро-
зуміння Тексту зміщено в бік культурологічного 
трактування цього поняття [9, c. 296], і текста-
ми вважають утворення різного плану, зокрема 
міфи, ритуали, будь-які акти людської поведінки. 
У міжкультурній комунікації текст, завдяки своїй 
знаковій (семоітичній) природі виконує не лише 
власне комунікативну, а й смисло- утворювальну 
функцію, виступаючи не в якості «пасивного па-
кування заздалегідь даного смислу, а як генера-
тор смислів» (Ю. Лотман) [10, c. 144]; семіотичні 

аспекти міжкультурної комунікації демонструють 
знакову природу міжкультурної комунікації, яка 
розглядається як семіотичний процес (Дискурс). 
Семіотичний підхід є важливим і до здійснення 
та аналізу міжкультурної комунікації в контексті 
адаптації індивіда до інокультурного середовища 
[2, с. 218–222]; кожна культура є «тематично 
сфокусованою системою знакових форм, рецеп-
ція якої здатна вплинути на моделі суб’єктивного 
досвіду людини, його внутрішню репрезентацію 
світу, переконання й поведінку» (Е. А. Кожемя-
кін)[11, с. 46]; полем репрезентації смислу в між-
культурних комунікаціях є текст, адже «будь-які 
культурні процеси розглядаються як процеси ко-
мунікації, що реалізуються через текст як одини-
цю комунікації» (О. В. Мошняга) [12].

На засадах нашого уявлення та розуміння, 
Кооперація семіотичних зусиль передбачає розу-
міння, що в Семіотичному просторі комунікації 
суспільства, спільноти в процесі «взаємовідно-
шення» та «спілкування» використовуються певні 
знаково- символічні Стандарти, які виступають як 
«Патерни» — смислові конструкти. В сенсі соці-
альних обставин є розуміння важливості соціаль-
них ролей, стереотипів і схем для створення само-
го процесу комунікації. Із принципів комунікації 
суттєвих завданням є Утворення продуктивного 
Діалогу- Тексту. Текст (включає символи, що ви-
ражені певними знаками) як одиниця комунікації 
створюється, а фактично конструюється на заса-
дах знаків, їх взаємообумовленості та із виміром 
«Загальне- Одиничне- Унікальне». Виходячи із 
дійсності, що комунікація (в нашому досліджен-
ні — це Діалог до взаємопорозуміння) є невід’єм-
ним структурним елементом взаємовідносин на 
різних рівнях, а комунікативний бар’єр (можли-
во і «штучно сконструйований») становить собою 
перешкоди, які є причиною складності обміну 
інформацією в процесі та ході Діалогу, а ство-
рення ж «комплексної комунікаційної системи» 
дозволяє створити простір взаємовідношення на 
багатьох рівнях одночасно, що фактично створює 
і простір взаємопорозуміння. Кооперація в кому-
нікаційному просторі — це продуктивний Діалог.

У просторі Концептуальних засад до створен-
ня умов для Кооперації семіотичних зусиль мож-
ливо виокремити положення, що для Ефективної 
комунікації, яка буде вільна від комунікаційних 
бар’єрів, необхідна певна та відповідна Комуні-
кативна стратегія, що визначається як поетапно- 
перспективне планування дій з метою встанов-
лення необхідного рівня комунікації. Привернути 
увагу можливо до думки Г. Хофстеде (Hofstede) 
[13, с. 6], що «Національна культура — це колек-
тивне програмування свідомості, що відрізняє чле-
нів однієї групи від іншої, і він вважає, що програ-
мування свідомості відбувається на трьох рівнях: 
універсальному, колективному та особистісному. 
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Універсальний рівень є найбільш загальним та 
відповідає за ті ознаки, що характерні для люди-
ни як виду загалом. Проте існують певні характе-
ристики, що притаманні тільки для певної групи 
осіб — це колективний рівень програмування» [13, 
с. 6]. В основі процесу комунікування «задіяні три 
основні елементи: символи (слова, жести, образи, 
предмети, герої), як унікальні для даної культу-
ри, часто зрозумілі лише її представникам, так 
і спільні для великої групи населення і навіть для 
всього людства; ритуали — дії, які вважаються не-
обхідними в певній громаді, наприклад, державні 
чи релігійні святкування, способи вітання, служ-
бова та приватна поведінка; цінності — невидимі 
неозброєним оком, є вирішальними при прийнят-
ті рішення — проявляються в способах поведінки 
в тих чи інших ситуаціях» [13, с. 43–46].

В синтезі поєднання уявлень про Комунікацію, 
Комунікативну стратегію — із розуміння взаємо-
відношень в соціумі як Тексту, визначаємо, що 
Інформаційне суспільство є Текстом- системою та-
кого рівня, що самоорганізується на принципах 
семіотичного взаємовідношення між структурни-
ми компонентами–знаками, символами (як інфор-
мації у певному комунікаційно- замкненому про-
сторі та часі — феномену), а також є результатом 
відносин елементів — знаків, у просторі яких 
відмінності функціонують (у будь-якому суспіль-
стві) як основоположні відмінності символічної 
системи, як ансамбль фонем мови (П. Бурдьє), 
створюючи конвенціональний рух Мови-повідом-
лення. На наш погляд, концепт- зміст Комуніка-
тивної стратегії із включенням елементів та чин-
ників із зовнішньої та внутрішньої комунікації, 
а фактично- концептуального Тексту, створюється 
у результаті: семіотичного підходу при конструю-
ванні соціокультурного простору комунікації 
в цілому, що створює семіотичні патерни в ко-
мунікації на засадах Структурної якості Тексту- 
повідомлення (Дж. Ділі) [14]; на основі проти-
ставлення символічної свідомості, в якому знак 
береться в його ставленні до зовнішнього світу 
і тому наповнений, навіть переповнений, об’єктив-
ним змістом, в сучасному розумінні семіотичних 
систем сенс утворюється з самих відносин знако-
вих елементів» (Р. Барт) [15, с. 211]; виокрем-
люємо важливі позиції, що «при конструюванні 
соціального простору створюється символічна ма-
триця практичної діяльності, поведінки, мислен-
ня, емоційних оцінок і суджень соціальних аген-
тів» [16], своєрідна мова практик у сходить до 
світосприймання їх як Тексту. Але головне — це 
те, що коли вони сприймаються через ці соціальні 
категорії перцепції, то відмінності у практиках 
і наявних благах, а також висловлені думки ста-
ють символічними відмінностями й утворюють, 
по суті, свого роду мову…, а відмінності функціо-
нують у будь-якому суспільстві як основоположні 

відмінності символічної системи, як ансамбль 
фонем мови або сукупність розпізнавальних рис 
і диференціальних розбіжностей, які є конститу-
тивними для даної міфічної системи, тобто функ-
ціонують як знаки відмінності» (П. Бурдьє) [17, 
c. 23–24]; у просторі нової соціокультурної, По-
стпостмодерністської по суті реальності, сучасне 
буття характеризується як «постійний конфлікт 
різноспрямованих сил» (Ж. Дельоз) [18, c. 64].

Із даних положень слідує, що важливим є звер-
нення до Синергетичного підходу — із розумінням 
того, що уваги потребує сам термін «внутрішні та 
зовнішні» рівні комунікацій, що особливо важ-
ливо для уявлення про сучасну комунікацію як 
Текст, що має «внутрішні та зовнішні» семіотичні 
чинники. Особливо це необхідно для переосмис-
лення того, що Гармонія — це не конфлікт, а спів-
відношення сил рівноцінних- різнонаправлених-
різновекторних, і в тому числі в отримані самого 
руху — дії, і це є синтез кожного Буття в ціло-
му. На нашу думку, Концепти «внутрішньої та 
зовнішньої» комунікації, в своєму сутнісному 
розумінні, потребують уваги до прояву їх «Си-
нергетичних проекцій», що в цілому притаманно 
Комунікації (як процесу віртуальних взаємовідно-
шень та отримання певних результатів із цього). 
Вважаючи, що сучасне суспільство функціонує 
уже в переважності як «Інформаційне суспіль-
ство», цим самим створюються уявлення про: 
«Синергетичні параметри сучасного інформаційно-
го суспільства- соціуму»; «Синергетичні параметри 
сучасного інформаційного суспільства- соціуму» — 
в переважності Семіотичного виміру; «Синерге-
тично — семіотичні параметри сучасного інфор-
маційного суспільства- соціуму», що обумовлює 
Взаємозв’язки семіотичного рівня комунікації із 
«Синергетичними параметрами» інформаційного 
суспільства- соціуму.

Концепція кожного утворення Тексту передба-
чає певний Рух смислу та дію — від Загального 
до Одиничного, із різними якісними параметрами, 
але «Синергетичного рівня», виходячи із самої 
структури та змісту Повідомлення — інформації 
в просторі Комунікації (в першу чергу, комуніка-
ційних семіотичних зусиль). Семіотичні зусилля 
та їх Кооперація (із уявлення про Концепти «вну-
трішньої та зовнішньої» комунікації як Тексту) 
в основі обумовлюються наступними положення-
ми: кожний суспільний процес сучасності — це 
рух Синергетичного рівня; синергетичні рівні ко-
мунікації інформаційного суспільства є результа-
том «Центроустрімлених сил» та «Центробіжних 
сил», утворюючих «Інформаційний рух та пил».

Концептуальні засади для утворення Коопера-
ції Семіотичних зусиль пов’язані із наступними 
загальними положеннями синергетики: на основі 
моделювання процесу із включенням Синерге-
тичних параметрів виявляється, що чим вищим 
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є рівень самоорганізації в розвитку суспільства, 
спільноти (суспільної системи); чим вищим є рі-
вень Організації розвитку (системної діяльності) 
суспільства; чим вищим є рівень організації в роз-
витку (процесу) суспільства; чим вищим є рівень 
«внутрішньої» організації в розвитку (готовності 
членів) суспільства; чим вищим є рівень самоор-
ганізації в розвитку (кожного члена) суспільства; 
чим вищим є рівень «Цілісної» організації роз-
витку та в розвитку суспільства, тим більш воно 
буде чутливе до зовнішніх факторів, і тим вище 
активність його впливу на зовнішнє оточення 
системи. Виходячи із положення про принципи: 
«комунікації» із соціальною системою та «кому-
нікації» в просторі соціальної системи; «управлін-
ня» соціальною системою — з позицій синергетич-
ного підходу, можливо виокремити наступне: за 
незначної зміни управляючого параметра система 
здатна гасити внутрішні флуктуації чи зовнішні 
впливи, тобто відновлювати втрачену рівновагу; 
при переході через «Критичні значення» керую-
чого параметру система втрачає рівновагу і стає 
нестійкою, адже флуктуації та зовнішні впливи не 
гасяться. Цей стан є катастрофічним для системи 
підприємства, оскільки воно суттєво відхиляється 
від стабільного режиму функціонування і перехо-
дить до біфуркаційного розгалуження; точки бі-
фуркації визначаються як «м’які», якщо перехід 
відбувається плавно і безперервно; «катастрофіч-
ні», якщо він відбувається різко і є результатом 
аттрокаторної напруги; «вибухові», якщо він ви-
кликається факторами несподіваними і діючими 
з розривом безперервності.

Кооперація Семіотичних зусиль — це фактич-
но конструювання соціального простору, яке має 
безпосередньо зв’язки із певними положеннями 
соціальної Синергетики (в контексті семіотичного 
простору — Інформаційного простору) про Мову: 
Мова — є важливим чинником і головним елемен-
том комунікації, є основою формування соціокуль-
турного знаково- символічного простору; Практи-
ка — «при конструюванні соціального простору 
створюється символічна матриця, а своєрідна 
Мова практик у сходить до світосприймання їх 
як Тексту (П. Бурдьє)» [16].На засадах концеп-
ції нашого дослідження, взяти до уваги доречно 
смислове — «семіотичне» наповнення Концептів 
зовнішньої та внутрішньої комунікації — комуні-
каційної системи: до Конструювання Соціального 
простору: Комунікація створює кожний Соціаль-
ний простір; Комунікація утворює та обумовлює 
Соціальний простір, що фактично окреслює: умови 
до створення Концептів Зовнішньої та внутрішньої 
комунікації — комунікаційної системи; є контек-
стом створення умов для Кооперації семіотичних 
зусиль — створення Тексту із Текстів. В цілому, 
можливо визначити чинники для Кооперації се-
міотичних зусиль (утворення комунікаційних 

Текстів зовнішнього та внутрішнього рівнів ко-
мунікації) у соціальному просторі: комунікативна 
компетентність сприйняття «комунікативної пове-
дінки» (наближення до взаємовідношення та спіл-
кування) Іншого — на основі знаково- символічних 
аспектів загальної культури та культури кому-
танта; використання семіотичних систем та їх 
культурно- обумовленої специфіки для здійснення 
ефективної взаємодії на основі уявлення про стере-
отипи, ментальні цінності (концепти), жести, норм 
комунікативної поведінки тощо; знання про тра-
диційні та сучасні культурні цінності, що є вира-
женими в базових концептах комунікації, сприяє 
порозумінню в зовнішній та внутрішній комуніка-
ціях і дозволяє уникати потенційних конфліктів, 
зумовлених певними розбіжностями.

В результаті використання семіотичних прин-
ципів і дій певних (як необхідних в кожному ви-
падку) комунікативних стратегій для Кооперації 
семіотичних зусиль, створюються умови та від-
бувається: необхідна комунікативна «адаптація»; 
ефективна та успішна комунікація у забезпечен-
ні стабільної і ефективної діяльності комплексної 
внутрішньої комунікаційної системи, яка врахо-
вує та мінімізує бар’єри; створення відповідної 
стратегії того рівня комунікації, що уможливлює 
отримання саме очікуваного результату; внутріш-
ня комунікація: процес створення повідомлен-
ня, передачі та отримання інформації всередині 
між усіма членами спільноти, організації тощо, 
виходячи із Мети внутрішньої комунікації — 
повідомлення- інформування про ситуацію в спіль-
ноті, організації, різні події тощо; зовнішня кому-
нікація: прояв як Тексту- пропозиції-повідомлення 
через Знаки та Символи самого повідомлення та 
дії. При цьому, зовнішня і внутрішня комуніка-
ція, як пропозиції, в певній мірі дозволяють діз-
натися про думки та ідеї комуні кантів — через 
Знаки та Символи.

Висновки. Таким чином, на підставі вищеви-
кладеного, можливо зробити певні узагальнення. 
У просторі уваги досліджень до умов створення 
продуктивних відносин — Діалогу в сучасних су-
спільстві, спільнотах відбувається перегляд ко-
мунікаційних засад самих принципів взаємовід-
ношень та одночасне розширення, поглиблення 
усіх рівнів комунікацій-від внутрішньої до зов-
нішньої, і навпаки. Зміст і результати комунікації 
багато в чому залежать від здатності її учасників 
адекватно розуміти один одного і досягати згоди, 
а потому символічно — знакові взаємоспівдії мож-
ливо вважати багатофункціональним феноменом, 
значущим для соціального суб’єкта та суспільства 
в цілому. Кооперація семіотичних зусиль ґрунту-
ється на уявленнях, що комунікація є знаково- 
символічним «Патерном — концептом», а її зміс-
товне наповнення — це результат відношення до 
інформаційного смислу Тексту, що задіяний та 
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функціонує в соціокультурному просторі в певний 
часовий проміжок, для інтерпретації кожного по-
даного Тексту — повідомлення та створення при-
йнятного змісту комунікації є необхідність мати 
певну комунікативну компетентність, що вихо-
дить за межі проекції дискурсу Тексту.

Перспективи подальших розвідок. Необхідно 
дослідження концептуальних типів та принципів 

віртуально- комунікаційних взаємовідносин, що 
можливо на уявленні про те, що вони можуть 
бути «Логарифмовані- спрогнозовані» на засадах 
прояву в Текстах як Знаки, із принципом їх спів-
ставленності та принципів співвідношень.
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СУТНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВИ  
ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

INTELLIGENCE STATE’S SOCIAL OBLIGATION FOR  
THE SOCIAL PROTECTION OF PERSONS WITH DISABILITIES

Анотація. У статті розглянуто сутність та зміст суспільного обов’язку держави із соціального захисту осіб з інвалідні-
стю (з особливими потребами). Проаналізована Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів), 
яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН.

Політика держави полягає в максимальній активізації потенційних сил осіб з обмеженими можливостями у контексті 
професійної, трудової реабілітації та працевлаштування. Держава повинна сприяти професійній саморегуляції осіб з 
інвалідністю для досягнення ними гідної якості життя.

В процесі дослідження визначено, що суспільний обов’язок держави із соціального захисту осіб з інвалідністю (з осо-
бливими потребами) — це сукупність набутих та закріплених на законодавчому рівні державно- владних обов’язкових 
процедур, заходів та засобів спрямованих на досягнення цілей всебічної реалізації осіб з особливими потребами повно-
ти громадянських прав з урахуванням особливих потреб останніх, які задовольняються в межах державної соціальної 
політики соціального захисту осіб з інвалідністю (з особливими потребами).

Сформовані висновки, що сутність вказаного суспільного обов’язку полягає в тому, щоб відтворити такий рівень со-
ціального розвитку та забезпечення в державі, який дасть змогу всім без виключення громадянам в незалежності від їх 
функціональних можливостей, реалізовувати свої соціальні прагнення, трудовий та економічний потенціал та здійсню-
вати міжсоціальні міграції, що зменшує ризики соціальних напружень та соціальної стратифікації. Такий стан реалізації 
аналізованого суспільного зобов’язання напряму визначатиме і місце соціального захисту осіб з особливими потребами 
в системі соціальної політики держави, її функціональне наповнення, а також організаційно- правове й інституціональне 
забезпечення. Це в свою чергу формувати відповідні механізми реалізації державної політики в сфері соціального захи-
сту осіб з інвалідністю (з особливими потребами).

Ключові слова: соціальний захист, суспільний обов’язок, особи з особливими потребами, інвалідність, держава.

Summary. The article examines the essence and content of the state’s social responsibility for social protection of persons 
with disabilities (with special needs). The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities), which was adopted by the UN General Assembly, is analyzed.

The policy of the state is to maximize the activation of the potential forces of persons with disabilities in the context of 
professional, labor rehabilitation and employment. The state should promote professional self-regulation of persons with dis-
abilities in order to achieve a decent quality of life.

In the process of the research, it was determined that the public duty of the state for the social protection of persons with 
disabilities (with special needs) is a set of acquired and legally binding state- authority procedures, measures and means aimed 
at achieving the goals of the comprehensive realization of persons with disabilities special needs of the fullness of civil rights, 
taking into account the special needs of the latter, which are met within the framework of the state social policy of social pro-
tection of persons with disabilities (with special needs).

Conclusions have been made that the essence of the specified public duty is to recreate such a level of social development 
and provision in the state, which will enable all citizens, without exception, independently of their functional capabilities, to 
realize their social aspirations, labor and economic potential and to realize intersocial migrations, which reduces the risks of 
social tensions and social stratification. This state of implementation of the analyzed public obligation will directly determine 
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the place of social protection of persons with special needs in the system of social policy of the state, its functional content, as 
well as organizational, legal and institutional support. This, in turn, is to form appropriate mechanisms for the implementation 
of state policy in the field of social protection of persons with disabilities (with special needs).

Key words: social protection, public duty, persons with special needs, disability, state.

Проблема дослідження. Сучасні демократичні 
держави Світу беруть перед своїми громадя-

нами обов’язки із різного роду забезпечення їх 
соціальних потреб та формують систему гарантій із 
дотримання обсягу їх прав та свобод. Разом з тим, 
будь-яка держава прагне створити максимальний 
рівень соціального захисту для власного населення, 
що робить таку державу та умови існування в ній 
привабливими для більшості, а отже вирішується 
питання із забезпеченням трудовими ресурсами еко-
номічного сектору. Але якщо дивитися на процеси 
регулювання суспільних відносин, то майже кожна 
реалізована соціальна гарантія, кожне соціальне 
зобов’язання держави має на меті вирішення де-
кілька супутніх проблем. Не є винятком і обов’язок 
держави забезпечувати належний рівень соціаль-
ного захисту осіб з інвалідністю (з особливими 
потребами) (далі — СЗООП). Будь-яка сучасна демо-
кратична держава розуміє, що кожен без винятку 
член суспільства є учасником суспільно- політичних 
процесів, а тому через рівень його забезпечення 
в тому числі ретранслюється в соціумі і ступінь 
виконання державою своїх соціальних зобов’язань.

У зв’язку з цим, вивчення сутності та змісту 
суспільного обов’язку держави із соціального за-
хисту осіб з інвалідністю (з особливими потреба-
ми) є актуальним та потребує детального аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вели-
ка кількість вчених, а саме: В. Андріїв, М. Бод-
нарук, С. Вавженчук, Н. Гетьманцева, Т. Занфі-
рова, Д. Журавльов, М. Іншин, О. Коваленко, 
Д. Кутоманов, Л. Лазор, А. Мацюк, О. Москален-
ко, Р. Павлюков, С. Прилипко, В. Процевський, 
Я. Сімутіна, Б. Сташків, Н. Хуторян, М. Чічкань, 
С. Черноус, М. Шумило, В. Щербина у своїх на-
укових дослідженнях приділяли увагу вивченню 
теоретико- правових аспектів соціального захисту 
осіб з інвалідністю в сучасних умовах.

А такі вчені, як С. Прилипко, О. Москален-
ко, О. Тищенко, С. Синчук, Л. Малюга у своїх 
наукових працях розглядали теоретико- правові 
проблеми соціального захисту осіб з інвалідністю.

Отже, проаналізувавши наукові погляди вче-
них, не було вивчено на належному рівні сутність 
та зміст суспільного обов’язку держави із соціаль-
ного захисту осіб з інвалідністю (з особливими по-
требами), крім того, враховуючи сучасний стан та 
динаміку розвитку суспільства та держави, дана 
проблема набуває важливого значення.

Мета статті: проаналізувати сутність та зміст 
суспільного обов’язку держави із соціального захи-
сту осіб з інвалідністю (з особливими потребами).

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
криваючи зміст суспільного обов’язку держави із 
соціального захисту осіб з інвалідністю (з особли-
вими потребами) в першу чергу ми звернемо увагу 
на те, яким чином сучасна держава набуває цього 
обов’язку, а також, який обсяг таких зобов’язань 
має бути задекларований та реалізовуватись дер-
жавою.

Перше, на що необхідно звернути увагу в цьо-
му контексті є Конвенція про права осіб з інвалід-
ністю (Конвенція про права інвалідів), прийнята 
Генеральною Асамблеєю ООН від 13.12.2006. Цін-
ність цього міжнародно- правового акту полягає 
в тому, що він є загальновизнаним на глобаль-
ному рівні і на глобальному рівні він визначає 
сутність таких суспільних феноменів як «інва-
лідність», а також «соціальний захист осіб з ін-
валідністю». Зокрема в Конвенції зазначається, 
що світова спільнота визнає, що «інвалідність як 
поняття і як явище еволюціонує, і є результа-
том взаємодії, яка відбувається між людьми, які 
мають порушення здоров’я, і відносницькими та 
середовищними бар’єрами і яка заважає їхній 
повній та ефективній участі в житті суспільства 
нарівні з іншими» [1].

Сама по собі мета цієї Конвенції звучить доволі 
просто: «заохочення, захист й забезпечення повно-
го й рівного здійснення всіма особами з інвалідні-
стю всіх прав людини й основоположних свобод, 
а також заохочення поважання притаманного їм 
достоїнства» [1]. Тобто передбачається, що держа-
ва повинна не зважаючи на соціальні чи функці-
ональні обмеження особи повинна забезпечити її 
всім комплексом соціальних гарантій, враховуючи 
при цьому його особливі потреби.

Так, дослідник М. Йованович зазначає про 
те, що Конвенція про права інвалідів закріплює 
необхідний обсяг соціально значимих обов’язків 
держави перед такою категорією осіб, які мають 
бути реалізовані з метою максимального задово-
лення потреб осіб з інвалідністю, розуміючи при 
цьому що стандартні процедури по забезпеченню 
соціального захисту для таких осіб не матимуть 
необхідного ефекту [7]. Дана теза приймається 
нами в тій частині, що держава дійсно не може 
покладатися на ті обсяги соціального захисту, які 
вона реалізує для всіх осіб. Особи з особливими 
потребами (далі — ООП) тому і мають окремий 
статус і винесені Конвенцією в окрему групу осіб, 
що потребують не додаткового, а особливого під-
ходу держави в реалізації всього комплексу їх 
громадянських прав і свобод.
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В цьому контексті є доволі слушною теза за-
пропонована Д. Ксеносом щодо того, що держава 
повинна створювати умови для однакового ступе-
ня забезпечення громадянських пав і свобод всіма 
громадянами, а не створювати рівні умови для 
їх забезпечення. Останнє свідчить про політику 
зрівняння або усереднення комплекс соціальних 
потреб [8]. Цей висновок розкриває бачення дер-
жавою соціуму в якості неоднорідного формуван-
ня, стратифікованого на певні соціальні групи. 
Тому державна соціальна політика і має певні 
особливості, щодо різних категорій та верств на-
селення: малозабезпечені, ООП, діти, жінки тощо. 
Але держава при цьому повинна забезпечувати 
відповідний підхід не лише до їх соціального за-
безпечення, але і до визначення тих потреб які 
мають бути забезпечені.

Іншими словами, ми наполягаємо на тому, що 
розглядаючи соціальний обов’язок держави в сфе-
рі СЗООП необхідно в першу чергу розуміти, що 
соціальні потреби ООП, не зменшуються доти, 
доки вони не позбулися тих рис чи ознак, які 
визначали особливість таких потреб (не позбулися 
інвалідності). Тому держава не набуває якихось 
спеціальних зобов’язань перед ООП. У положен-
ні Конвенції про права осіб з інвалідністю визна-
чають відповідні вимоги до державної політики 
через коло зобов’язань, які вона повинна вико-
нувати щодо ООП задовольняючи їх безпосеред-
ні потреби. Але на справді, ці потреби є лише 
певною видозміненою формою тих прав і свобод, 
що є загальновизнаним для всіх без винятку осіб. 
Єдине, що відрізняє в цьому контексті ООП від 
людей зі звичайними потребами — неможливість 
задовольнити власні чи всі власні потреби в той 
спосіб, в який це можуть здійснити особи без ін-
валідності.

Крім того, важливо розуміти що і сама інвалід-
ність накладає певний відбиток на спосіб життє-
діяльності осіб, а тому держава повинна врахову-
вати такий спосіб, реалізуючи комплекс заходів 
спрямованих на задоволення і таких специфічних 
потреб. Отже, держава бере на себе зобов’язан-
ня перед своїми громадянами визнаючи їх обсяг, 
встановлений і закріплений на міжнародному рів-
ні у відповідних правових актах. На національно-
му рівні цей обов’язок виникає після ратифікації 
відповідних міжнародно- правових актів.

Таким чином, ми можемо стверджувати, що 
суспільний обов’язок держави із соціального захи-
сту осіб з інвалідністю (з особливими потребами) 
виникає об’єктивно, в силу існування суспільного 
договору та відносин громадянства між державою 
та соціумом. Але окрім виникнення важливим 
елементом практичної реалізації таких обов’язків 
є їх юридичне визнання та закріплення. Для того, 
щоб ці обов’язки могли бути визнані їх необхід-
но інтерпретувати в певному вигляді — в даному 

випадку в Конвенції про права осіб з інвалідністю. 
Міжнародна спільнота визнала, що саме в такому 
обсязі та в таких формах ООП повинні отримувати 
соціальний захист у визначених напрямках. Тому 
держава повинна вже самостійно для себе вирішу-
вати в який саме спосіб вона реалізуватиме СЗО-
ОП. Але для нас цілком очевидним той факт, що 
юридичне закріплення на рівні національного за-
конодавств особливостей державної соціальної по-
літики щодо ООП відбувається виключно шляхом 
ратифікації міжнародно- правового акту. Лише 
після появи в національному законодавстві від-
повідного відзначення (спеціального нормативно- 
правового акту) про те, що положення Конвенції 
про права осіб з інвалідністю визнаються держа-
вою та потребують практичного втілення, відбу-
вається формування державної політики в сфері 
СЗООП.

Це описано юридичний механізм появи та за-
кріплення соціального обов’язку держави із за-
безпечення ООП відповідним рівнем соціального 
захисту. Необхідно розуміти, що невід’ємною умо-
вою чи навіть визначальним фактором для юри-
дичного закріплення є формування відповідного 
філософсько- правового сприйняття та відношення 
держави до СЗООП.

Зміна акцентів при формуванні політики при-
звела до розгляду прав осіб з інвалідністю у комп-
лексному підході, який забезпечує їхні основні 
свободи на рівні з іншими громадянами країни. 
Це свідчить про те, що відбувається переосмислен-
ня сутності та цілей державної соціальної політи-
ки в цілому, а також перегляд ставлення в першу 
чергу самого суспільства до ООП.

Таке ставлення формує відповідний суспільний 
запит, який мовно можна сформулювати як: «не-
обхідність підвищення участі держави в забезпе-
ченні соціального захисту осіб з інвалідністю». 
Держава, реагуючи на такий запит і створює від-
повідні передумови для реалізації свого суспіль-
ного обов’язку перед ООП. Першочергово, такий 
обов’язок формується та юридично закріплюється 
в національному законодавстві. В подальшому ж 
сутність та зміст цього обов’язку розвивається 
через реалізацією державою соціальної політики, 
а також її особливого спрямування — державної 
політики в сфері СЗООП.

Загалом, соціальна політика визначається як 
«система правових, організаційних та інших за-
ходів державних і недержавних установ та орга-
нізацій, що враховують економічний потенціал 
країни і спрямовані на підтримання соціальної 
стабільності в суспільстві, створення умов для 
зростання добробуту працездатних осіб та забез-
печення належного рівня життя тих, хто через не-
працездатність чи інші життєві обставини не має 
достатніх засобів до існування. Одним з головних 
завдань соціальної політики є соціальний захист, 
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який являється системою державних заходів щодо 
забезпечення достойного матеріального і соціаль-
ного становища громадян. В свою чергу соціаль-
ний захист інвалідів передбачає не лише їх мате-
ріальне забезпечення і медичне обслуговування, 
а й доступ до робочих місць, закладів культури, 
освіти нарівні із здоровими людьми» [5].

Однак ми повинні зауважити на тому, що дер-
жава фінансує систему соціального забезпечення 
ООП не через те, що це є прямим та виключним 
обов’язком держави, а тому що держава повин-
на забезпечувати реалізацію всіх без виключення 
сфер державної політики. Держава так чи інакше 
повинна забезпечувати реалізацію тих цілей та 
завдань, які вона ж і проголошує в межах дер-
жавної політики. Вона приймає виклики цивілі-
заційного розвитку та створює необхідну систему 
захисту своїх громадян за для того, щоб запобігти 
зменшенню можливостей для забезпечення їх по-
треб та громадянських прав.

Саме тому А. Куца вважає, що соціальний за-
хист інвалідів — це система здійснюваних держа-
вою організаційних, юридичних, економічних, 
фінансових, соціальних заходів, спрямованих 
на задоволення потреб зазначеної категорії осіб 
у відновленні та підтримці здоров’я, матеріально-
му забезпеченні, самореалізації, безперешкодно-
му доступі до об’єктів соціальної інфраструктури 
тощо [3].

Отже, можна говорити про те, що держава реа-
лізує свої суспільні зобов’язання перед ООП шля-
хом прямого залучення апарату держави та консо-
лідації фінансово- матеріальних ресурсів. Нажаль 
такий підхід на сьогодні є домінуючим, оскільки 
складно реалізовувати державну політику в сфе-
рі СЗООП виключно шляхом створення умов для 
того, щоб цілі такої політики відтворювались в ді-
яльності недержавного сектору.

Саме тому М. Кравченко, акцентуючи увагу 
на сучасних проблемах соціального захисту інва-
лідів, відзначає, що держава повинна формувати 
не стільки систему заходів владно- управлінського 
впливу на соціальний сектор, скільки будувати 
всю сукупність суспільних відносин таким чином, 
щоби вона була прийнятною та сприймалась ООП 
[2]. Тут можна запропонувати такий підхід: пра-
во громадян на соціальний захист і право ООП 
на відповідний рівень соціального забезпечення 
не залежить від досягнення ними певного віку, 
статусу, становища. Таке право гарантується всім 
громадянам, які його потребують, незалежно від 
того, до якої соціальної групи чи категорії вони 
належать. До того ж, право ООП на особливі умо-
ви соціального захисту не обмежується тільки 
забезпеченням специфічних потреб, а й включає 
інші види передбаченої законом державної допо-
моги чи соціальні гарантії, які реалізуються та 
забезпечуються суб’єктами приватного сектору.

В цьому контексті цікавим є висновок П. М. Ра-
біновича про те, що держава формує соціальну 
політику та сукупність гарантій прав ООП з ура-
хуванням соціально- економічних реалій, а також 
враховуючи той обсяг зобов’язань в сфері соці-
ального забезпечення, які визначені на законо-
давчому рівні [4, c. 22–24]. Але якщо держава 
вибірково підходить до закріплення цих зобов’я-
зань в національному законодавстві, то виникає 
логічне запитання: чи можна вважати їх суспіль-
ними зобов’язаннями, оскільки вибір щодо їх об-
сягу робить не суспільство, а держава самостійно.

Вибірковість вказаного процесу демонструє, що 
держава не стільки прагне максимально задоволь-
нити реальні потреби ООП, скільки намагається 
зробити певне стале уявлення в суспільстві про 
те, що опікується цими проблемами. Ми наголо-
шуємо на необхідності розробки такої державної 
політики в сфері СЗООП, яка дасть змогу ство-
рити передумови для керованого та самостійного 
розвитку відповідної системи соціального забез-
печення, в тому числі з урахуванням участі при-
ватного сектору.

Таким чином, суспільне зобов’язання держа-
ви перед ООП повинно передбачати досягнення 
такого стану розвитку суспільства, який здатен 
забезпечити соціальну міграцію серед всіма мі-
кросоціумами. Така міграція і являє собою здат-
ність ООП реалізовувати весь обсяг своїх грома-
дянських прав та свобод. В такому випадку певна 
обмеженість можливостей розглядатиметься нами, 
як цього і потребує зміст державної соціальної 
політики, додатковими умовами, що повинні вра-
ховуватись державою під час розробки такої полі-
тики та створення держаної системи соціального 
забезпечення й соціальних гарантій ООП. Але ана-
лізуючи положення наведеної нами вище Конвен-
ції про права інвалідів ми не побачимо там серед 
цілей державної політики в сфері СЗООП міграції 
ООП між підструктурами суспільства, переходячи 
із інвасоціуми в інші соціальні групи. В цьому 
контексті ми наполягаємо на тому, що оскільки 
така міграція можлива, це означає що ООП за-
довольняють свої потреби соціального розвитку 
таким чином, в який це дає їм можливість усві-
домлюючи наявність особливих потреб не відчува-
ти своєї соціальної вразливості. Це формує інший 
рівень самосприйняття таких осіб і їх суспільного 
сприйняття, а отже вирішує питання соціальної 
деформації суспільства.

В свою чергу, це сприятиме максимізації 
соціально- економічного потенціалу держави та 
розвитку економічної системи за рахунок інклю-
зивності ООП. В цьому полягає і ще один елемент 
змісту суспільного зобов’язання держави перед 
ООП та перед суспільством в цілому. Політика 
держави полягає в максимальній активізації по-
тенційних сил осіб з обмеженими можливостями 
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у контексті професійної, трудової реабілітації та 
працевлаштування. Держава повинна сприяти 
професійній саморегуляції осіб з інвалідністю для 
досягнення ними гідної якості життя. Сприяння 
розвитку трудової активності і конкурентоспро-
можності інвалідів на ринку праці — це один із 
ключових напрямків державної політики в сфе-
рі СЗООП, але при цьому й елемент консолідації 
соціально- економічного потенціалу держави метою 
якого є зменшення рівня соціальної диференціації 
суспільства [2, с. 87–89]. Через відновлення або 
стимулювання трудової функції інвалідів держава 
намагається відтворити їх соціальний статус, а та-
кож створити відповідний морально- психологічний 
контекст соціальної реінтеграції в соціум.

На наш погляд, важливим елементом сутнос-
ті аналізованого обов’язку є створення передумов 
для самозабезпечення ООП та самостійного задо-
волення їх основних соціальних потреб.

Разом з тим, ми повинні визнати і той факт, 
що держава реалізує такий обов’язок не лише ви-
ходячи із обсягу зобов’язань та соціальних стан-
дартів, але і з урахуванням власного сприйняття 
моделі інвалідності як суспільного феномену.

Розкриваючи сутність суспільного обов’язку 
держави в сфері СЗООП через зміст та сутність 
соціальної політики держави необхідно акцен-
тувати увагу на певних аспектах: по-перше, дер-
жавна соціальна політика є комплексом заходів, 
сукупністю інструментів та механізмів державно- 
управлінського впливу на сектор забезпечення 
потреб людини і громадянина. Держава створює 
систему установ, організації та підприємств дер-
жавної форми власності, які спрямовані на за-
безпечення соціальних потреб людини, але окрім 
цього — створює і належні передумови для появи 
відповідних структур приватного права, що саме 
по собі створює передумови конкретного розвитку 
та забезпечення найбільший високих соціальних 
стандартів. Такий аспект розкриває наявність 
обов’язку держави в сфері соціального забезпечен-
ня, але не робить імперативним участь виключ-
но держави в такому забезпечені; по-друге, ООП 
розглядається в с системі соціальної політики 
держави як самостійним окремим і часто, специ-
фічним сегментом споживачів соціальних послуг 
та послуг із соціального захисту. Відповідно до 
цього відбувається формування системи забезпе-
чення та соціального обслуговування ООП, що 
в свою чергу має наслідком їх виокремлення, від-
межування від інших громадян. З одного боку це 
підкреслює їх неповноцінність, оскільки саме так 
розуміє особливий характер їх потреб суспільство, 
а це створює передумови вже для соціальної ізо-
ляції та створення власного закритого суспільств 
ООП. Це суттєво заважає реалізації державою сво-
їх зобов’язань в сфері СЗООП, а тому потребує 

постійного пошуку нових форматів соціального об-
слуговування. Одним із проявів цього є формуван-
ня у суспільства відповідного сприйняття ООП, їх 
ідентифікацію як громадян, що потребують додат-
кової реінтеграції, долучення до соціальних про-
цесів; по-третє, держава переглядає потреби ООП 
та саме уявлення про феномен «інвалідності». Це 
сприяє постійному перегляду комплексу соціаль-
них послуг та способів забезпечення потреб ООП. 
Ідентифікація нового розширеного обсягу соціаль-
ного забезпечення ООП, його закріплення на зако-
нодавчому рівні демонструє прихильність держа-
ви до того комплексу суспільних зобов’язань, які 
вона на себе взяла ратифікувавши текст Конвенції 
про права інвалідів та імплементувавши окремі 
її положення в національному законодавстві. Це 
в свою чергу змінює підходи до формування дер-
жавної славетної політики, зміщуючи акценти та 
міняючи баланс матеріально- фінансового забезпе-
чення окремих секторів її реалізації. В цьому кон-
тексті ми розуміємо, що з урахуванням перших 
двох аспектів така зміна відбуватиметься в бік 
розширення уваги держави та відповідно фінан-
сового забезпечення політики СЗООП.

В цілому наведене вище демонструє еволюцію 
концепції суспільного зобов’язання держави пе-
ред ООП та постійний розвиток сфери соціально-
го забезпечення таких осіб. Для цього вихідни-
ми умовами є не тільки той обсяг зобов’язань, 
які приймає на себе держава але і сама пануюча 
в суспільстві модель інвалідності, як соціального 
феномену.

Висновок. Таким чином, суспільний обов’язок 
держави із СЗООП визначається нами як сукуп-
ність набутих та закріплених на законодавчому 
рівні державно- владних обов’язкових процедур, 
заходів та засобів спрямованих на досягнення 
цілей всебічної реалізації ООП повноти грома-
дянських прав з урахуванням особливих потреб 
останніх, які задовольняються в межах держав-
ної соціальної політики СЗООП. Сутність вказа-
ного суспільного обов’язку полягає в тому, щоб 
відтворити такий рівень соціального розвитку та 
забезпечення в державі, який дасть змогу всім 
без виключення громадянам в незалежності від їх 
функціональних можливостей, реалізовувати свої 
соціальні прагнення, трудовий та економічний по-
тенціал та здійснювати міжсоціальні міграції, що 
зменшує ризики соціальних напружень та соці-
альної стратифікації. Такий стан реалізації аналі-
зованого суспільного зобов’язання напряму визна-
чатиме і місце соціального захисту ООП в системі 
соціальної політики держави, її функціональне 
наповнення, а також організаційно- правове й 
інституціональне забезпечення. Це в свою чергу 
формувати відповідні механізми реалізації дер-
жавної політики в сфері СЗООП.
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МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У РОЗВИТОК СИСТЕМИ  

ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

OPPORTUNITIES FOR ADAPTING FOREIGN EXPERIENCE  
OF PUBLIC ADMINISTRATION TO THE DEVELOPMENT  

OF THE E-GOVERNMENT SYSTEM IN UKRAINE

Анотація. У статті проаналізовано можливості адаптації зарубіжного досвіду публічного управління у розвиток сис-
теми електронного урядування в Україні. Визначено, що характерними рисами у розвитку інформаційно- технологічного 
потенціалу у вдосконаленні систем державного управління, є «квантовий» підхід до управління інформацією. Йдеться 
про повсюдне створення систематизованих масивів інформації, чітко структурованої за різними критеріями та ознака-
ми. Зроблено висновок, що аналіз таких масивів інформації за допомогою інформаційних технологій, дають потужний 
потенціал у визначенні стратегічних напрямків дій, як у прогнозуванні державної системи управління, так і в плануванні 
її діяльності. Також запропоновано використовувати досвід розширення доступу до інформаційних послуг; створення 
системи підготовки та навчання фахівців з інформаційних та комп’ютерних технологій; створення прозорості бюджетних 
відносин; створення електронних сфер державного управління в різних напрямках; розширення сфери послуг для бізне-
су і створення ще більших умов для оволодіння різною діловою, статистичною та іншою інформацією.

Важливий аспект діяльності в розвитку системи публічного управління полягає в кадровому забезпеченні процесу 
реалізації парадигми публічного управління. Зарубіжний досвід показав необхідність розвитку системи кадрового за-
безпечення за двома напрямками: зовнішнє навчання і внутрішнє навчання. До першого слід відносити створення дер-
жавних програм, що орієнтують на досвід кращих світових центрів і наукових систем. Другий напрямок має спиратися 
на створення системи підготовки фахівців всередині системи державного управління. Таким чином, ефективність втілю-
ваних напрямів удосконалення системи державного управління значно підвищиться. Завдання розвитку електронного 
уряду повинні мати свої амбітні цілі та унікальні технології, які притаманні тільки нашій системі управління.

Ключові слова: публічне управління, електронний уряд, комунікації, взаємодія, громадськість, громадяни, управлін-
ські рішення.
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Summary. The article analyzes the possibilities of adapting foreign experience of Public Administration to the development 
of the e-government system in Ukraine. It is determined that the characteristic features in the development of information tech-
nology potential in improving public administration systems are the «quantum» approach to information management. We are 
talking about the widespread creation of systematized arrays of information, clearly structured according to various criteria and 
characteristics. It is concluded that the analysis of such arrays of information using information technologies gives a powerful 
potential in determining strategic directions of action, both in forecasting the state management system and in planning its 
activities. It is also proposed to use the experience of expanding access to information services; creating a system for training 
and training specialists in information and computer technologies; creating transparency of budget relations; creating electronic 
spheres of Public Administration in various directions; expand the service sector for businesses and create even greater condi-
tions for mastering various business, statistical and other information.

An important aspect of activity in the development of the public administration system is personnel support for the process 
of implementing the public administration paradigm. Foreign experience has shown the need to develop a human resources sup-
port system in two areas: external training and internal training. The first category should include the creation of state programs 
that focus on the experience of the world’s best centers and scientific systems. The second direction should be based on the 
creation of a system of training specialists within the public administration system. Thus, the effectiveness of the implement-
ed directions for improving the public administration system will significantly increase. The tasks of developing e-government 
should have their own ambitious goals and unique technologies that are unique to our management system.

Key words: public administration, e- Government, communications, interaction, public, citizens, management decisions.

Постановка проблеми. Розвиток систем держав-
ного управління у розвинених країнах світу 

в останні десятиліття характеризується карди-
нальними змінами. Найбільш важливими з них 
є збільшення відкритості і прозорості і, по суті, 
формування нової моделі публічного управління, 
побудованої на залученні широкої громадськос-
ті та її окремих інститутів у процес прийняття 
управлінських рішень на різних рівнях державного 
управління. Однією з найважливіших ознак пу-
блічного управління є наявність зворотного зв’язку 
від населення та бізнесу (як стандартних об’єктів 
державного управління) до державних структур, 
що забезпечує розробку і реалізацію управлінських 
рішень (як стандартних суб’єктів державного управ-
ління), фактично перетворюючи перших в рівно-
правних суб’єктів управління розвитком територій. 
Перехід розвинених країн до створення принципів 
і форм публічного управління, в тому числі на 
основі поширення системи електронного уряду, 
позначився в кінці XX ст. Така система державного 
управління дає можливість на основі стандартизації, 
супроводу та уніфікації державних автоматизованих 
систем розширювати спектр послуг, що надаються 
державою, знижувати їх вартість, спростити си-
стему взаємовідносин між урядовими органами, 
громадянами та іншими інститутами суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні і практичні аспекти розвитку публіч-
ного управління та системи електронного уряду-
вання розглянуті в працях як зарубіжних, так 
і вітчизняних вчених. Вагомий внесок у дослі-
дження галузевого державного регулювання 
зробили такі вчені Барікова А. А. [1], Берназюк 
О. [2], Жиляєв І. Б. [3], Іванюк О. В. [4], Квіт-
ка С. А. [5], Киричук О. С. [6], Лещенко Р. М. 
[7], Матвейчук Л. О. [8], Недбай В. В. [9], Орлов-
ська Ю. В. [10], Погребняк І. Є. [11] та ін. Однак, 

незважаючи на численні дослідження, слід зазна-
чити наявність низки невивчених питань у сфері 
публічного управління та розвитку системи елек-
тронного урядування в Україні, що свідчить про 
актуальність обраної тематики цієї статті.

Формулювання цілей (мети) статті. Метою 
даної статті є дослідження зарубіжного досвіду 
впливу публічного управління на розвиток систе-
ми електронного урядування та визначення мож-
ливості його адаптації в Україні.

Виклад основного матеріалу. Початку станов-
лення нової системи управління в США і в ряді 
країн Європи поклала концепція підвищення 
ефективності системи державного управління на 
основі електронного продукту, який передбачав 
створення національної інформаційної системи. 
Цей процес почався з 90-х рр. ХХ ст.

Принципи, на які спиралися напрямки станов-
лення електронного уряду, припускали:
 – розширення сфер прийняття рішень на регіо-
нальному та місцевому рівнях управління за 
рахунок децентралізації влади;

 – збільшення віддачі від державного сектора в 
управлінні, підвищення його відповідальності 
за наслідки прийнятих рішень;

 – значне посилення віддачі від усіх можливих 
ресурсів держави, але, в першу чергу, від ефек-
тивності використання людських, фінансових та 
інших ресурсів [1, с. 69];

 – використання ІКТ для управління всіма видами 
інформації у державному секторі.
Розглянемо досвід окремих держав. В першу 

чергу, США. Основними віхами становлення ста-
ли наступні нормативні акти:
 – 1997 рік — запуск програм «удосконалення уря-
дової діяльності через нові технології»; «відкри-
тий доступ до урядової інформації»; «вдоскона-
лення через інформаційні технології»;
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 – 1998 рік — запуск програми «електронний уряд»;
 – 2000 рік — започаткування проекту «First Gov», 
який об’єднав близько 20 тисяч сайтів державних 
органів різних рівнів влади для формування єди-
ного інтернет- порталу, який міг би забезпечувати 
доступ до сайтів уряду, а також інших сайтів [2].
Головним успіхом електронного уряду в США 

служить організація активного доступу до статис-
тичної та ділової інформації для приватного сек-
тора, для процвітання ділового бізнес- середовища 
і процвітання економіки, тим самим забезпечу-
ється тісна взаємодія державних органів влади 
з населенням і бізнес- структурами з приводу на-
дання різноманітних послуг. На це націлені всі 
інформаційні контакти зі спеціальними Інтернет- 
ресурсами та послуги безпосередньо самих центрів 
надання послуг.

Можливість адаптації в українській практиці 
державного та місцевого управління досвіду США. 
В першу чергу, вітчизняна практика повинна ви-
користовувати досвід розширення сфери послуг 
для бізнесу і створення ще більших умов для ово-
лодіння різною діловою, статистичною та іншою 
інформацією для успішного ведення бізнесу.

Розвиток європейської системи електронного 
уряду в різних країнах йшов по-різному. Так, 
наприклад, досвід Німеччини цікавий в частині 
того, що активне розширення електронних послуг 
почалося з розширення можливостей використан-
ня електронних підписів, для надання юридичних 
прав користувачам послуг. Крім цього, ключовою 
є ідея загального доступу до інформації державно-
го управління та ідея оптимізації державних про-
цесів, виключення подвійних дій та спрощення 
процесу отримання державних послуг [3, с. 125].

Центральною точкою комунікацій між гро-
мадянами, громадськими установами та урядом 
Німеччини служить центральний портал федера-
тивної держави (Bund On Line 2005). Він містить 
найрізноманітніші розділи від управління до 
економіки, науки і культури. Крім цього, інфор-
маційні ресурси і точки доступу мають кожен 
суб’єкт («земля») федеративної держави.

Цікавий досвід Великобританії. Його відмінни-
ми рисами є те, що на основі програми «E-citizen, 
e-business, e-government. A strategic frame work 
forpublic service in the Information Age» електро-
нними послугами можна користуватися не тіль-
ки через Інтернет- технології, але і за допомогою 
мобільного зв’язку, цифрового телебачення, спе-
ціальних центрів обслуговування викликів. Інфор-
маційні технології, як технологічний майданчик 
розвитку мережі постачання якісних комуналь-
них електронних послуг, повинні спиратися на 
постійну увагу з боку уряду Великобританії. До 
того ж, даний досвід показує, що важливо приді-
ляти постійну увагу фахівцям з ІКТ, як ключовій 
ланці розвитку даного інституту управління.

Досвід Великобританії орієнтує нашу країну на 
розвиток електронних взаємин не тільки всере-
дині держави, а й на міждержавному рівні, осо-
бливо на ті країни, з якими Україна підтримує 
відносини.

Не вдаючись в опис кожного досвіду європей-
ських країн, відзначимо їх особливості в цілому. 
Так, у Франції розвиток електронного уряду спря-
мований на підвищення якості життя громадян, 
яке пов’язане з освітою, збільшенням можливо-
стей бізнесу і ринку праці, посиленням конку-
рентоспроможності економіки, з розширенням 
туристичних послуг. Франція виступає лідером 
у створенні нового глобального інформаційного 
простору [4, с. 27].

Досвід Бельгії, особливо в частині розвитку 
ефективності та прозорості публічного управління 
в бюджетній сфері, орієнтує нас на те, що безпе-
рервний процес вдосконалення державного управ-
ління, в першу чергу, спрямований на неминуще 
вдосконалення процесу поліпшення його фінансо-
вої системи. Так, наприклад, починаючи з 70-х рр. 
ХХ ст., було проведено шість реформ [5].

Остання очікується, що вона матиме значний 
вплив на публічні фінанси, зокрема, на розподіл 
доходів і витрат між різними рівнями влади. Ос-
новна мета реформи — децентралізація фінансової 
системи. В рамках прийнятої програми заходів 
в 2015 р. були передані видаткові повноваження 
з федерального рівня на рівень регіонів і комун 
[6, с. 49].

Розглянемо досвід розвитку публічного управ-
ління на основі інформаційно- технологічних фак-
торів в Ірландії. Характерною особливістю даного 
досвіду є розвиток інститутів місцевого самовря-
дування. Її основний механізм закладено в «Про-
грамі дій щодо підвищення ефективності роботи 
місцевого самоврядування».

Характерними інструментами підвищення 
ефективності місцевого самоврядування є:
 – посилення і збільшення транспарентності управ-
ління;

 – активізація жінок в механізмах управління;
 – створення законодавчих норм щодо конфлікту 
інтересів різних груп і механізмів їх вирішення 
[7, с. 86];

 – підвищення ефективності планування за рахунок 
публічного обговорення напрямків розвитку;

 – розширення функцій місцевого самоврядування 
в частині економічного розвитку, підтримки 
підприємництва;

 – зменшення кількості як органів регіонального 
та місцевого рівня, так і чиновників у них;

 – створення систем моніторингу та підзвітності 
органів влади з акцентом на ключові індикатори, 
що визначають якість життя населення.
На сучасному етапі місцеве самоврядуван-

ня стало головним засобом публічної служби на 
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місцевому рівні. Воно забезпечує економічний 
і соціальний розвиток, розвиток місцевих спіль-
нот, ефективні і якісні служби, відповідально 
і ефективно представляє інтереси громадян і міс-
цевих спільнот, що створює умови для подальшо-
го розвитку місцевого самоврядування.

Всі ці досягнення стали можливими тільки 
на основі принципів публічного управління і тих 
можливостей, які дають для цього електронні та 
комунікаційні технології, що визначають нові 
форми відносин влади і громадян в системі міс-
цевого самоврядування.

Можливість адаптації в українській практиці 
державного та місцевого управління європейських 
країн полягає у наступному: розширення електро-
нних послуг активно впроваджується в роботу, 
особливо для представників бізнесу; дуже важли-
во більш активно розвивати систему електронних 
підписів, так як це впливає на спрощення відносин 
у бізнесі. Важливий аспект: моніторинг та оцінку 
сайтів, інтернет- порталів слід активніше впрова-
джувати в практику. Розширення доступу до інфор-
маційних послуг слід розглядати як напрям розвит-
ку електронного урядування. Створення системи 
підготовки та навчання фахівців з інформаційних 
та комп’ютерних технологій — важливий аспект 
і його потрібно обов’язково впроваджувати. Ство-
рення прозорості бюджетних відносин, створення 
електронних сфер державного управління в різних 
напрямках — це основи для розвитку системи.

Для нашого аналізу корисний буде досвід ін-
ших регіонів: Австралії, Японії.

Удосконалення ІКТ в Австралії, як концепції 
механізму управління, спирається на наступні 
принципи: інформація — це національне надбан-
ня; інформація — це ресурс для управління полі-
тичного і державного характеру; кожен житель 
країни повинен мати доступ до різноманітних за-
гальнодоступних інформаційних служб і систем.

Австралія — це частина глобального інформа-
ційного суспільства і вона повинна мати завдання 
активної інтеграції в цю систему:
 – інформаційні технології повинні забезпечити 
можливість спілкування кожного австралійця 
з кожним громадянином або з будь-якою орга-
нізацією в світі.

 – розвиток технологій і вступ в глобальне інфор-
маційне суспільство-це доповнення до існуючих 
традиційних відносин для їх вдосконалення і 
подальшого розвитку [8, с. 271].
Японський уряд з 2001 р. реалізує свою про-

граму «317 кроків» у напрямку розвитку електро-
нного урядування. Японія ставить амбітні цілі, 

сутність яких до середини XXI ст. полягає в забез-
печенні світового лідерства в сфері інформаційних 
технологій.

Програма «317 кроків» передбачає наступні 
сфери, в яких планує досягти світових успіхів: 
впровадження сучасних інформаційних мереж; 
застосування інформаційних технологій в осві-
ті; розвиток електронної комерції; використання 
інформаційних технологій в адмініструванні та 
роботі соціальних служб; забезпечення безпеки 
інформаційних мереж [9, с. 27].

Висновки і перспективи подальших розві-
док. Розглянувши певний досвід використання 
інформаційно- технологічних факторів, інших 
аспектів становлення публічної політики в сис-
темі державного управління, можна зробити ряд 
висновків.

По-перше, розглянувши деякі елементи зару-
біжного досвіду, важливо оцінити можливість 
його адаптації для вітчизняної практики управ-
ління. Аналіз даних показує, що зарубіжний дос-
від дає багато нових можливостей для розвитку 
вітчизняної системи публічного управління на 
базі електронного уряду.

По-друге, особливостями сучасного розвитку 
інформаційно- технологічного потенціалу у вдо-
сконаленні систем державного управління є те, 
що спостерігається закономірність у зміні ролі ін-
формаційних технологій. Якщо на перших етапах 
вони (і, особливо, інформація) забезпечували під-
тримку прийняття управлінських рішень, в тому 
числі і в сфері державного управління, то зараз 
інформація («кванти» інформації, систематизо-
вані масиви інформації, чітко структуровані за 
різними критеріями) та інформаційні технології 
визначають стратегічні напрямки дій.

Це відноситься як до державної системи управ-
ління, так і до бізнес- середовища. Такий перехід 
знайшов відображення в зміні концепції держав-
ного управління, що базується на інтеграції вели-
ких масивів різних даних в секторі державного 
управління.

По-третє, важливий висновок — це кадровий 
аспект розвитку системи електронного уряду. 
Наша позиція полягає в тому, що зарубіжний дос-
від показав необхідність розвитку системи кадро-
вого забезпечення за двома напрямками: зовнішнє 
навчання та внутрішнє навчання. До першого слід 
відносити створення державних програм, що орі-
єнтують на досвід кращих світових центрів і нау-
кових систем. Це можуть бути найрізноманітніші 
форми: від грантів, зарубіжних стажувань, спіль-
них програм вузів, і т. д.
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