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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО  
АУДИТУ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УМОВАХ  

НЕСТАБІЛЬНОСТІ

PECULIARITIES OF CONDUCTING  
AN INTERNAL AUDIT OF AUTHORITIES  

IN CONDITIONS OF INSTABILITY

Анотація. Вступ. Кризові зміни несуть часто доволі несподіваний та непередбачуваний характер. Кри́за (грец. κρίσις — 
рішення; поворотний пункт) — розлад, занепад, загострення (політичних, економічних, соціальних) суперечностей, а також 
переломний момент хвороби, коли стан хворого поліпшується чи погіршується [7]. Кожна криза має наслідки. У випадку з 
впливом covid‑19, під час оцінки наслідків, доводиться говорити про глобальний вплив. Фактори впливу covid‑19 на суб’єктів 
господарювання як державного, так і приватного секторів економіки, були шокуючими, та подекуди руйнівними. Особливо 
за тієї умови, що наслідки світової фінансової кризи ще не в повному об’ємі подолано. Необхідність постійного моніторингу 
рівня фінансової безпеки, а також виявлення ризиків та загроз, які можуть вплинути на її рівень, набувають особливої ваги.

Метою є дослідження ступеня умовної «готовності» державного управління до кризових ситуацій на прикладі коро‑
навірусної хвороби. Виявлення особливостей проведення внутрішнього аудиту органів влади в умовах нестабільності та 
розробка пропозицій щодо удосконалення.

Матеріали і методи. При проведенні дослідження застосовано системно‑ функціональний підхід оцінки рівня готовно‑
сті підрозділів внутрішнього аудиту огранів державної влади до кризових ситуацій.

Результати. У статті досліджено готовність внутрішніх аудиторів до кризових ситуацій. Проведено аналіз оцінки ри‑
зиків, роботи з ризиками та реагування на ризики в умовах кризових ситуацій на прикладі пандемії коронавірусної хво‑
роби. Досліджено напрямки діяльності аудиту — «agail» аудит, який спрямований на підвищення реагування, діяльності 
аудитора в умовах пандемії. Сформульовано методологічні засади щодо оцінки ризиків, наголошено на важливості 
взаємодії та комунікації усіх підрозділів у процесі оцінки ризиків. Запропоновано приклад моделі висновку, який може 
бути застосованим в практичній діяльності аудиторів при застосуванні «agail» аудиту.

Перспективи. Перспективами подальших досліджень є проведення аналізу спроможності застосування інституціями 
превентивних заходів у кризових ситуаціях, аналіз ефективності роботи з ризиками, спроможності ефективного реагу‑
вання на ризики, а також заходів щодо упередження, яких уже було вжито для стабілізації фінансово‑ економічної ситуації.

Ключові слова: внутрішній аудит, оцінка ризиків, ефективність державного управління.

Summary. Introduction. Crisis changes are often quite unexpected and unpredictable. Crisis (Greek: κρίσις — decision; turning 
point) — disorder, decline, aggravation of (political, economic, social) contradictions, as well as the turning point of the disease, 
when the patient’s condition improves or worsens [7]. Every crisis has consequences. In the case of the impact of covid‑19, when 
assessing the consequences, we have to talk about the global impact. The factors of the impact of covid‑19 on business entities 
of both the public and private sectors of the economy were shocking and sometimes devastating. Especially under the condition 
that the consequences of the global financial crisis have not yet been fully overcome. The need for constant monitoring of the 
level of financial security, as well as the identification of risks and threats that may affect its level, are of particular importance.
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Research task. The goal is to study the degree of conditional «readiness» of state adminiscrisess situations using the exam‑
ple of the coronavirus disease. Identifying the peculiarities of the internal audit of authorities in conditions of instability and 
developing proposals for improvement.

Research method. When conducting the study, a system‑ functional approach was used to assess the level of readiness of 
the internal audit units of state authorises situations.

Results. The article examines the readiness of internal auditors for crisis situations. An analysis of risk assessment, risk 
management and risk response in crisis situations was carried out using the example of the diabetes pandemic. The areas of 
activity audit have been studied — «agail» audit, which is aimed at increasing the response and activity of the auditor in the 
conditions of the pandemic. Methodological principles for risk assessment were formulated, the importance of interaction and 
communication of all units in the process of risk assessment was emphasized. An example of a conclusion model is proposed, 
which can be applied in the practical activity of auditors when developing an «agail» audit.

Prospects. Prospects for further research include an analysis of the ability of institutions to apply preventive measures in‑
crisess, an analysis of the effectiveness of working with risks, the ability to effectively respond to risks, as well as measures to 
prevent prejudice that have already been taken to stabilize the financial and economic situation.

Key words: internal audit, risk assessment, public administration efficiency.

Постановка проблеми. Національні інтереси 
кожної країни беззаперечно повинні відігра-

вати чи не найголовнішу роль у розвитку держави. 
Характерною рисою прогресу є зміни, які є наслід-
ком функціонування та продуктивної діяльності 
суб’єкта господарювання. А управління змінами — 
частиною науки та частиною менеджменту у бага-
тьох організаціях приватного та державного секто-
рів. Тобто проблема змін є фактично дослідженим 
та постійно аналізованим питанням. Таким чином 
очікувано, що менеджмент організації та установ 
має бути умовно готовим до так званих непередба-
чуваних ситуацій, таких як, наприклад — covid-19.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Covid-19 та його наслідки були предметом дослі-
дження не лише медиків, але також велику ува-
гу приділено ґрунтовним науковим дослідженням 
науковців у сфері соціальних наук, державного 
управління, економіки. Alex Hathaway, Jorge 
Martinez- Vazquez, Chris Thayer у своїй книзі 
«Tools for state and local fiscal management: from 
policy design to practice» (Інструменти державного 
та місцевого фіскального менеджменту: від роз-
робки політики до практики) резюмують: Уряди 
завжди поставали перед труднощами, але сер-
йозність що росте з таких викликів, починаючи 
з великої рецесії, що розпочалася у 2008 році, 
і закінчуючи безпрецедентним впливом пандемії 
covid-19, підкреслюють потребу в більш розви-
нутому потенціалі фінансового аналізу в урядах 
будь-якого розміру з використанням найбільш 
практичних, але надійних доступних методів [1]. 
Giovanna Dabbicco, Marco Bisogno, Josette Caru-
ana, J Christiaens (Johan) у книзі Public Sector 
Financial Management підкреслюють що цифро-
візація та зростальна важливість сталого розвит-
ку є двома мегатенденціями, які ще до пандемії 
covid-19 формували ризики та можливості для ау-
диторської професії [2]. Петровський П. М., Кра-
сівський О. Я. у статті «Світ після covid-19: демо-
кратія VS авторитаризм» висвітлюють проблеми 

глобалізації та пропонують ґрунтовний огляд 
впливу covid-19 на режими [3]. Багато уваги до 
вивчення проблем наслідків covid-19 було приді-
лено громадськими та міжнародними організаці-
ями такими як unicef «УКРАЇНА: вплив covid-19 
на економіку і суспільство» [4], Razumkov centre 
«Соціально- економічні наслідки коронакризи», 
«Центр прикладних досліджень» [5], Представни-
цтво Фонду Конрада Аденауера в Україні «Вплив 
covid-19 та карантинних обмежень на економіку 
України» [6].

Виклад основного матеріалу дослідження. Ді-
яльність зосереджена на упередження, оцінку 
ризиків, та загроз, передбачена в Україні, та від-
повідно до щорічного звіту Міністерства фінансів, 
у деяких міністерствах та відомствах навіть за-
знала реформ. Мова звісно про внутрішній аудит. 
Такою самою є ситуація, яка складається і у сві-
товому масштабі. Адже підрозділи внутрішньо-
го аудиту та їх функціональні засади у багатьох 
країнах світу мають довготривалу історію, та де-
кларують свою діяльність як успішну та ефектив-
ну. Ми не маємо гучних прикладів коли поста-
вало питання про неможливість виконання своїх 
обов’язків чи глобальних перешкод у діяльності 
внутрішнього аудиту. Варто зауважити, що саме 
глобальний внутрішній аудит в державі виконує 
функцію стратегічного характеру. Вплив факторів 
що мають характер не звичних, не типових, не 
передбачених подій зазвичай відіграє не надто по-
зитивну роль. Саме таким фактором негативного 
впливу стала пандемія covid-19. Яка стала не пе-
редбачуваним та непрогнозованим фактом для сві-
тових економік та державних бюджетів, а також 
і для внутрішніх аудиторів. Непередбачувані кри-
зові ситуації мають оманливий вплив на процеси 
в середині держави та поза її межами. Вони є руй-
нівним чинником для економіки й ринку праці. 
Вплив коронавірусної хвороби на початку її по-
ширення застали несподівано кожного з нас і вне-
сли кардинальні зміни у життя. Велика кількість 
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працюючих українців опинилися без роботи, біз-
нес почав зазнавати збитків, та часом наслідком 
відсутності активності стало банкрутство. А отже 
бюджет держави утратив у вигляді недоотриманих 
податків, при цьому соціальні видатки, видатки 
на медицину, посилення правоохоронної діяльно-
сті, суттєво зросли. Лише частина людей залиши-
лась працювати у звичайному режимі, кожен п’я-
тий — віддалено чи частково, і велика кількість 
людей втратили роботу. При цьому навантаження 
на певні критичні сфери забезпечення стало над 
потужним, деякі сфери зайнятості потерпали від 
браку робочої сили. Це в першу чергу стосується 
медичного персоналу, найбільш потрібної професії 
під час пандемій covid-19.

То чому виникли ті загрози та ризики, з якими 
світу довелось зіткнутись під час пандемії? Як 
пандемія коронавірусу впливає на внутрішній ау-
дит та на сферу державного сектору в загальному? 
Ряд питань на які уже, з огляду на здебільшого 
позитивну динаміку подолання кризи коронавіру-
су, можна отримати відповіді.

Коли починалась пандемія коронавірусу бага-
то хто з аудиторів змушений був дати відповідь 
на питання що потрібно анулювати, що можна 
перенести. Чимало заходів довелось перенести на 
більш пізній термін. Разом з тим, здійснюючи 
свою основну діяльність, багато хто поставив пе-
ред собою питання, а чи не можна перенести цю 
діяльність у віртуальну площину. Таким чином 
пандемія повпливає на діяльність структур що 
займаються внутрішнім аудитом. То як в умовах 
ситуацій що складаються можливо досягати по-
ставлених перед собою цілей? Навіть поставало 
питання чи доцільно у такий період як пандемія 
проводити внутрішній аудит? Чи доцільно займа-
тись цим тепер, оскільки держава функціонує 
зараз фактично в умовах не стабільності та та-
ких обставинах, розвиток яких достатньо склад-
но передбачити. Можливо варто просто відмовить 
від внутрішніх аудитів, та не турбувати сторони 
учасники господарської діяльності зайвими пи-
таннями. Постало питання як власне проводити 
внутрішній аудит в умовах, коли багато хто зі 
співробітників працює з дому, дистанційно. Яким 
чином може бути оцінена така робота внутрішніх 
аудиторів, якщо вони виявляться не в змозі під-
готувати свої звітні документи у встановлені тер-
міни та у встановленому порядку, або ж в загаль-
ному стикатимуться з різними організаційними 
перешкодами. Як зображати в рамках внутріш-
нього аудиту, там де він проводиться, дії, пов’я-
зані з пандемією, як показати ризик пандемії, 
з врахуванням того, що першочергово при засто-
суванні аналізу ризиків такий ризик не врахо-
вувався у зв’язку з непередбачуваністю ситуації.

Ми можемо констатувати, що аудитори у сво-
їй діяльності допомагають на фаховому рівні 

оцінювати та аналізувати характер видатків, які 
здійснюються розпорядниками бюджетних коштів 
та оцінювати їх ефективність. Отже, ефективність 
підрозділів внутрішнього аудиту є основним ак-
центом, у їх діяльності. У міру того, як перероз-
поділяються ресурси в умовах кризових ситуацій, 
можливо ресурси, які спрямовані на діяльність 
внутрішніх аудиторів можуть бути направлені 
в інший бік? Основним результатом аналізу ді-
яльності внутрішнього аудиту є можливість здійс-
нення своїх функцій аудиторами у більш якісний 
та ефективний спосіб у період коронавірусу, по 
його завершенню та спроможність надати прак-
тичну допомогу у майбутньому, та бути готовими 
до різних викликів.

Ситуація з коронавірусною хворобою — це ви-
падок, який не можна віднести до тих що трапля-
ються кожного року. І вона потребує не звичних 
рішень. Внутрішній аудит у таких умовах не є ви-
ключенням, оскільки аудитори зобов’язані одними 
з перших реагувати на виклики пов’язані з такими 
речами як оцінка ризиків в установі, з наданням 
консультацій керівнику, щодо усунення ризиків 
та мінімізації їх негативного впливу на операційну 
діяльність, для чіткішого уявлення як установа 
повинна діяти в умовах кризових ситуацій.

Підрозділи внутрішнього аудиту в умовах пан-
демії повинні заздалегідь підготувати установу 
до діяльності в умовах нестандартних ситуацій. 
Перші розмови про загрозу пандемії з різних ін-
формаційних офіційних джерел почали звучати 
в публічному світовому просторі ще наприкінці 
грудня 2019 року. А фактично оголошено про 
пандемію в Україні було на початку березня 2020 
року. Тобто фактично ми мали ризик, ще до того 
як усе фактично відбулось. У сфері управління 
ризиками заведено говорити про так звані «слаб-
кі» сигнали. Отож перше питання, яке варто по-
ставити перед собою спеціалісту, який займаєть-
ся внутрішнім аудитом, або оцінкою ризиків, це 
питання як ваша установа оцінила такий ризик? 
Чи було враховано «слабкі» сигнали? Та чи було 
враховано попередні міри реагування? Від того на-
скільки швидко організація реагує на слабкі сиг-
нали залежить її подальший успіх. Деякі органі-
зації реагували на ці виклики оперативно, а дехто 
очікував і не вживав заходів на усунення ризиків.

Як насправді коректно визначити високу ймо-
вірність виникнення кризової ситуації? Яка по-
винна бути частота випадку, щоб він міг вважа-
тись високовірогідним?

Якщо говорити про систему управління ризи-
ками, то постає важливе запитання: як оцінювати 
наслідки впливу ризику? Яка повинна бути часто-
та події, щоб така подія вважалась малоймовірною. 
Говорячи про управління ризиками, варто зазна-
чити, що більшості систем управління ризиками 
використовують такі поняття як вірогідність та 
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наслідки. Отже, нескільки застосована оцінка ві-
рогідності є важливим елементом оцінки ризиків.

На початку виникнення пандемії коронавірусу 
деякі експерти, спираючись на історичні факти 
виникнення пандемій спровокованих чумою, холе-
рою, іспанським грипом, віспою, тифом, малярією 
та інші, говорили про те, що ризик світової панде-
мії — має вірогідність 1 раз на 100 років. Однак, 
насправді з проблемами регіонального масштабу 
у сфері охорони здоров’я чи захисту населення 
вид інфекційних хвороб у світі стикаються фак-
тично раз на 5 років.

То чи таким насправді непередбачуваним яви-
щем мала бути пандемія covid-19 у розрізі ста-
тистичних спостережень та інформації, що опри-
люднюється Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я? [8]. Оскільки така інформація може 
мати й має прямий вирішальний вплив на робочу 
силу та персонал, вона не може бути знівельована 
та залишена без уваги. Такий ризик, носить усі 
ознаки критичного ризику. Тож внутрішній аудит 
зобов’язаний враховувати ризики хвороб у своїй 
діяльності. І той факт, що це залишилось поза 
увагою внутрішнього аудиту говорить про глибоке 
недопрацювання та стратегічний прорахунок ауди-
ту, як інструменту ефективного управління. Вну-
трішні аудитори змушені були усувати уже наявну 
проблему, знаходити можливості для своєї діяль-
ності та підлаштовуватись під обставини. Функція 
упередження загроз розвинена не достатньо.

Важливим наступним етапом повинно бути пи-
тання про те, як саме оцінюються наслідки впли-
ву ризиків. На скільки добре вдається оцінювати 
ризики високими, дуже високими та критични-
ми? Від правильності оцінки ризиків залежить 
виявлення наслідків. Наскільки добре функціонує 
система управління ризиками можна виявити тоді 
коли робота з оцінки ризиків проводиться на по-
стійній основі, якщо вона є постійним процесом 
в діяльності організації. В такому випадку систе-
ма управління ризиками дозволить вловлювати 
слабкі сигнали. Також у такому випадку можливо 
виявити як один ризик пов’язаний з іншим. Та-
ким чином у випадку з пандемією ковід-19 ризик 
інтенсивного поширення хвороби в першу чергу 
пов’язаний з економічними ризиками.

При оцінці ризиків саме критичні ризики по-
винні підлягати більш глибокому та детальному 
аналізу. Це пов’язано у першу чергу з тим, що на-
слідками для функціонування організації чи уста-
нови від критичних ризиків можуть мати більш 
негативний ефект.

Основні засади внутрішнього аудиту, та між-
народна професійна практика говорить про те що 
ключовою функцією підрозділу внутрішнього ау-
диту є надання загальної інформації про порядок 
справ та упередження ситуацій, які можуть мати 
негативний вплив на діяльність установи [9].

Виявлення ризиків, їх аналіз та критична оцін-
ка — є важливою та повсякденною складовою в ді-
яльності установі [10]. Окрім оцінки ризиків необ-
хідною діяльністю є також робота по реагуванню 
на ризики, оцінка того як установа справляється 
з кризовими ситуаціями, чи працюють плани ді-
яльності, які розроблені на випадок непередбачу-
ваних ситуацій, чи працюють ці плани саме тому, 
що це очікується. Отже, очевидною є важливість 
співпраці у частині виявлення ризиків, оцінці, та 
розробці заходів зосереджених на реагування на 
ризики. Чітке розподілення обов’язків дозволить 
не дублювати функції з оцінки ризиків, а чітко 
їх виконувати кожному учаснику процесу. Таким 
чином, при виявленні ризиків варто підіймати пи-
тання тоді, коли є чітке розуміння та впевненість 
у тому, що ризик новий, у такому випадку вну-
трішній аудит зможе надати коректну інформацію 
по реагуванню.

Підрозділ внутрішнього аудиту планує свою 
діяльність, готуючи операційний та стратегіч-
ний плани. План діяльності внутрішнього аудиту 
має бути доступний та публічний для того, щоб 
усі учасники процесу могли розуміти пріоритет-
ність заходів. Операційний та стратегічний плани 
в обов’язковому порядку повинні корелюватись зі 
стратегічною діяльністю установи. Проте, в ситу-
ації що є кризовою, важливо визначати пріори-
тетність та реагувати більш гнучко на виклики. 
Також в умовах, коли динаміка є не достатньо 
передбачуваною доцільно говорити про можливий 
перегляд планів щоквартально.

З настанням пандемії найвищий пріоритет вар-
то надавати саме тим задачам, які варто здійснити 
безпосередньо зараз. Задачі з пріоритетним кри-
тичним рівнем ризику. Також варто впроваджу-
вати в кризових ситуаціях більш гнучкі методи 
роботи. Наприклад застосування agile (гнучкого) 
аудиту. Така практика застосовується світовим 
банком та іншими глобальними гравцями, як 
безпосередня гнучка реакція на обставини [11]. 
Проте не всі переходять на умови гнучкості ще 
і сьогодні. Це зумовлено, наприклад тими фактом, 
що здійснення внутрішніх аудитів дистанційно 
повинно бути забезпечене надійний захист даних. 
Через обмеженість ресурсу, суб’єкти господарю-
вання не готові до таких витрат.

Наступний етап свідчить про те що варто вра-
ховувати взаємодію між підрозділами, як критич-
ну точку виникнення ризику. Така точка може 
бути поза увагою кожного окремого підрозділу, 
оскільки підрозділ виявляє ризики в межах своєї 
діяльності, у перехідному етапі ризик може за-
лишитись поза увагою. Підрозділ внутрішнього 
аудиту повинен здійснити загальну оцінку, тому 
важливим є також процес колективного обгово-
рення ризиків, для коректного реагування на 
них. Такий процес своєю чергою повинен мати 
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протокольне засвідчення, яке надалі дасть мож-
ливість зрозуміти чи працюють плани діяльності 
розроблені для реагування на ризик.

В умовах кризових ситуацій через обмеженість 
ресурсу та часу, реагувати на проблеми доводить-
ся вибірково, але такий вибір зобов’язаний бути 
підтверджений. Пріоритетністю є найбільш кри-
тичний ризик. Як виявити таку проблему? Якщо 
виявлено проблему на початковому етапі, то який 
повинен бути масштаб цієї проблеми для того, 
щоб вона стала першочерговою та основною?

В умовах коли мова йде про махінації чи ша-
храйство, визначенням масштабності проблеми 
буде наявність системності шахрайських дій. Це 
означатиме, що проблема критична та потребує 
реагування. В умовах швидкої реакції та можли-
вого обмеженого ресурсу важливо не забувати про 
наслідки та розуміти, що без чіткого уявлення 
про те що саме має бути в аудиторському виснов-
ку не варто його складати. Розмір потенційного 
збитку — це фактичний пріоритет для аудитора 
в умовах з обмеженим ресурсом. Отже, фактом 
є те, що пандемія covid-19 вимагає від аудито-
ра більшої концентрації та відповідальності та 
здатності прораховувати майбутні збитки досить 
швидко. Що стосується об’єму змісту висновку, 
він теж дещо видозмінився в наслідок обставин. 
У зв’язку із тим самим обмеженим ресурсом не 
варто витрачати час на надто громіздкі висновки, 
увагу варто приділяти суті та значущості обста-
вин. Надважливою обставиною є саме термін на-
стання та впливу ризику. Таким чином надто до-
вга робота над змістом самого висновку може бути 
шкідливою. Підходи та інструменти, які аудитор 
пропонує у своєму висновку в умовах кризових 
ситуацій повинні бути такими, що їх застосування 
можливе за системою SMART.

В умовах кризових ситуацій, та підвищен-
ня швидкості реагування на виклики, ними 
спровоковані, важливу увагу варто приділяти 

консультуванню. Виникає питання чи існує в роз-
порядженні аудиту спеціальна методологія на 
основі якої такі рекомендації можуть бути сфор-
мульовані? Важливо хто і за яких умов може фор-
мувати рекомендації. Внутрішнім аудитом таке 
консультування повинно бути дозоване та обов’яз-
ково обліковане. Надання консультацій не повин-
но перекладати відповідальність за діяльність пев-
ного підрозділу на підрозділ внутрішнього аудиту.

Якщо консультація чи аудиторський висновок 
залишається без уваги. Важливо відстежувати 
реагування на консультації та переносити ризик 
у тому випадку, якщо така рекомендація залише-
на без уваги.

Разом з тим, важливо не відходити у своїй 
діяльності у тил, не згубити свої дійсні позиції, 
оскільки, якщо внутрішній аудит не буде здат-
ним, не зможе підтвердити свою ефективність, то 
позиції будуть втраченими.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Запропонований методологічний підхід до 
суттєвого «оживлення» роботи аудитора дозво-
ляє, поєднуючи: ґрунтовну аналітичну роботу при 
складанні плану аудиту; неформальний підхід до 
оцінки ризиків; обрання стратегії упередження за-
гроз, що виникають внаслідок ризиків; звуження 
аудиторського висновку до більшої конкретики — 
здійснювати удосконалення різних видів аудиту, 
зберігати ефективність та актуальність в умовах 
кризових ситуацій.

Запропоновані моделі відповідають основним 
напрямкам (сценаріям) підвищення ефективності 
діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. Пер-
спективами подальших досліджень є проведення 
аналізу спроможності застосування інституціями 
превентивних заходів у кризових ситуаціях, ана-
ліз ефективності роботи з ризиками, спроможно-
сті ефективного реагування на ризики, а також 
заходів щодо упередження, яких уже було вжито 
для стабілізації фінансово- економічної ситуації.
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СТРУКТУРА КОМПЕТЕНЦІЙ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ  
ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

STRUCTURE OF EXECUTIVE GOVERNMENT BODIES  
AND LOCAL GOVERNMENT BODIES COMPETENCES  
UNDER THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Анотація. Досліджено структуру компетенцій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умо‑
вах децентралізації. З’ясовано, що розмежування предметів ведення, повноважень та компетенцій органів місцевого 
самоврядування та місцевих органів державної влади в Україні набуває не лише правового, а й політичного характеру.

Встановлено, що існує прямий діалектичний зв’язок між компетенцією та децентралізацією на загальнодержавному 
рівні та компетенцією та децентралізацією на рівні місцевого самоврядування. У такому ланцюжку процесуального 
об’єктивування ключовим терміном буде саме компетенція органів місцевого самоврядування, як системи уповнова‑
жених суб’єктів — уповноважених органів та самоврядних суб’єктів, а також структур, що функціонують на локальному 
соціальному рівні, формуються самим соціумом для задоволення колективних, групових та індивідуальних потреб його 
членів.

Обгрунтовано, що застосування принципу субсидіарності зумовлює ефективне формування компетенції органів міс‑
цевого самоврядування. Керуючись зазначеним принципом соціальні проблеми вирішуються на найнижчому або на 
децентралізованішому (найвіддаленішому від центру) рівні, на якому це найбільш ефективно: органи державної ви‑
конавчої влади мають відігравати допоміжну (субсидіарну), а не підрядну (субординативну) роль, виконуючи тільки ті 
завдання, які не можливо ефективно виконанати на локальному рівні.

Ключові слова: місцеве самоврядування, нормативно‑ правові акти, принцип субсидіарності, територіальні громади 
місцеві органи влади.

Summary. The structure of competencies of the executive power bodies and local self‑government bodies in the conditions 
of decentralization has been studied. It was found that the demarcation of the subjects of management, powers, and competen‑
cies of local self‑government bodies and local state authorities in Ukraine acquires not only a legal but also a political character.

It has been established that there is a direct dialectical relationship between competence and decentralization at the nation‑
al level and competence and decentralization at the level of local self‑government. In such a chain of procedural objectification, 
the key term will be the competence of local self‑government bodies, as a system of authorized subjects — authorized bodies and 
self‑governing subjects, as well as structures functioning at the local social level, formed by society itself to satisfy the collective, 
group and individual needs of its members.
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It is substantiated that the application of the principle of subsidiarity determines the effective formation of the competence 
of local self‑government bodies. Guided by this principle, social problems are solved at the lowest or most decentralized (far‑
thest from the center) level, at which it is most effective: state executive authorities should play an auxiliary (subsidiary) and 
not a subordinate (subordinate) role, performing only those tasks that are not can be effectively implemented at the local level.

Key words: local self‑government, legal acts, the principle of subsidiarity, territorial communities, local authorities.

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

тичними завданнями. Відповідно до п. 1 ст. 3 Єв-
ропейської Хартії місцевого самоврядування «під 
місцевим самоврядуванням розуміється право та 
реальна здатність органів місцевого самоврядування 
регламентувати значну частину публічних справ 
та керувати нею, діючи в рамках закону, відпо-
відно до своєї компетенції та в інтересах місцевого 
населення». З цього випливає, що розмежування 
предметів ведення, повноважень та компетенцій 
органів місцевого самоврядування та місцевих ор-
ганів державної влади в Україні набуває не лише 
правового, а й політичного характеру [1].

Підтвердженням цього висновку є сутність по-
няття децентралізації, що наводиться у доповіді 
професора доктора Р. Луіз (De Mello, L., Luiz, R.J. 
and Barenstein, M. (2001)) на тему: «Фіскальна 
децентралізація та управління: крос-континенталь-
ний аналіз». Децентралізація визначається як по-
літичний процес переходу політичних повноважень 
та адміністративних функцій системи, економіка, 
управління цій на субдержавні рівні управління, 
які мають політичну та адміністративну автоно-
мію. Необхідність проведення «інституційної полі-
тики», спрямованої на децентралізацію політичних 
та адміністративних структур, Р. Луіз обґрунтовує 
виділенням трьох «переваг» децентралізації:
 – надання та розширення прав громадян на участь 
в управлінні державою через політичну інтегра-
цію та самоідентифікацію;

 – розвиток системи «стримувань і противаг» у 
процесі поділу повноважень між рівнями управ-
ління;

 – формування інституційних умов, необхідних 
для ініціювання, просування та здійснення 
«самопідтримуваного» розвитку на місцевому 
та регіональному рівнях та основ формування 
громадянського суспільства [2, с. 366].
Проте, слід наголосити, що децентралізація 

буде ефективною лише в тому випадку, якщо обсяг 
повноважень, ресурсів та відповідальності суб’єктів 
самоврядування достатній для прийняття рішень, 
інваріантних до повноважень та контрольних 
функцій регіональних органів державної влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор, виділення не 
вирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Окремим 
питанням щодо реформування компетенції органів 

місцевого самоврядування та місцевих органів ви-
конавчої влади в України, зокрема, щодо сутності 
та ознак компетенції органів виконавчої влади, 
їх структурної побудови, поняття, змісту та видів 
децентралізації, періодизації, переваг і перспек-
тив її впровадження, організаційних, правових 
і фінансових засад її проведення, поняття та під-
став делегування повноважень, видів делегованих 
повноважень тощо, присвячено наукові роботи 
багатьох вітчизняних дослідників, серед яких 
Н. В. Бодак, А. Б. Гетьман, Є. В. Жилін, Г. О. Ко-
валенко, М. В. Ковалів, Роман В. [5], М. Петров-
ський [9; 10], Ременяк О. В. [8], Павлович- Сенета 
Я.П. [16] та ін. Під час написання статті окрему 
увагу приділено також дослідженню наукових 
позицій зарубіжних вчених, а саме: Yombi G. Y., 
Chouaпbou M., Agoume L. Y. [14], Serene Ho, Pra-
nab R. Choudhury, Nivedita Haran, Rebecca Lesh-
insky [12], Dickovick T. J. [15].

Однак, попри значну кількість праць з окрес-
леної наукової проблематики, комплексного до-
слідження структури компетенцій органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування 
в умовах децентралізації не проводилось.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою зазначеного наукового дослідження 
є аналіз структури компетенцій органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування 
в умовах децентралізації, формування власних 
наукових висновків та пропозицій щодо удоско-
налення діючого законодавства у даній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Процес децентралізації державної 
влади, який здійснюється з метою розвитку міс-
цевого самоврядування, у функціональному, ін-
ституційному та структурному контексті пов’я-
заний із передачею (або делегуванням) органами 
державної влади частини функцій з наданням 
повноважень та компетенцій органам місцевого 
самоврядування.

Як зазначає Л. Акабек’ян (Aghabekyan, Liana 
(2017)): «надзвичайна важливість цього функці-
онального обмежувача полягає в тому, що місцева 
влада є, з одного боку, надавачем послуг населен-
ню, а з іншого — суб’єктом прийняття владних 
рішень, які громадяни мають виконувати, це ви-
значається «об’єктивним правом», тобто легіти-
мними правовими нормами» [3].

Однак органи законодавчої та виконавчої влади 
оминають проблематику формування справжньої 
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правосуб’єктності територіальної громади, яка від-
повідно до положень ст. 140 Конституції України є 
первинним елементом системи місцевого самовря-
дування [4]. Адже наділення територіальної грома-
ди належним обсягом повноважень, зумовлених їх-
німи екзистенційними потребами, що належать до 
питань місцевого значення, — актуалізує питання 
ефективної децентралізації, яка будується на фор-
муванні системи компетенційних повноважень те-
риторіальних громад та інших суб’єктів місцевого 
самоврядування, та необхідності розмежування по-
вноважень не тільки між різними рівнями органів 
державної влади, а й між різними рівнями органів 
місцевого самоврядування. Без сумніву, тільки так 
можна говорити про децентралізацію, метою якої є 
належне регулювання, регулювання та легітиміза-
ція моделі самоврядування, відповідно до принци-
пів Європейської хартії самоврядування [1].

Адже існує прямий діалектичний зв’язок між 
компетенцією та децентралізацією на загальнодер-
жавному рівні та компетенцією та децентралізаці-
єю на рівні місцевого самоврядування. У такому 
ланцюжку процесуального об’єктивування ключо-
вим терміном буде саме компетенція органів місце-
вого самоврядування, як системи уповноважених 
суб’єктів — уповноважених органів та самовряд-
них суб’єктів, а також структур, що функціонують 
на локальному соціальному рівні, формуються са-
мим соціумом для задоволення колективних, гру-
пових та індивідуальних потреб його членів.

Погоджуємось з позицією Роман В. про те, що 
територіальні громади є виключно декоративним 
елементом місцевого самоврядування, тому що 
значна частка повноважень органів місцевого са-
моврядування це делеговані повноваження орга-
нів державної виконавчої влади і тому фактично 
місцевій громаді не належать, окрім цього повно-
важення належать владному суб’єктові, до ство-
рення та легалізації якого територіальна громада 
відношення не має — до виконавчих комітетів міс-
цевих рад, які формуються одноосібно сільськи-
ми, селищними та міськими головами [5, с. 95].

Для вирішення зазначеного комплексу завдань 
перед законодавцем постає ряд проблем, розв’я-
зання яких можливе шляхом належної норматив-
ної регламентації та сприятиме досягненню пози-
тивного результату.

Основною проблемою є те, що законодавець 
досі не обрав ефективної національної моделі міс-
цевого самоврядування. Основою національної мо-
делі має стати доктрина місцевого самоврядуван-
ня, яка стане орієнтиром у процесі її нормативної 
розробки та практичної реалізації [6].

Сьогодні згідно зі ст. 140 Конституції України, 
такою доктриною є громадівська теорія місцево-
го самоврядування, згідно з якою територіальна 
громада є його основним суб’єктом. Ми вважаємо, 
що, враховуючи високий демократичний потенціал 

теорії, її стратегічні та телеологічні переваги у роз-
витку публічної влади, необхідно зберегти цю прак-
тику законодавцем під час конституційної реформи.

Однак законодавця водночас треба застерегти 
від спроби спочатку законодавчого закріпити пер-
винну роль територіальних громад у Конституції 
України, а потім від такого нормування їхніх по-
вноважень та інституційної компетенції.

Адже як тільки постає питання, на який рівень 
управління передати ці повноваження та ресурси, 
щоб максимально ефективно їх використовувати, 
одразу постає питання ідеї, думки та змісту ре-
форм децентралізації.

Нагадаємо, що Конституційна комісія при 
Президентові України в процесі розробки змін 
до Конституції України у сфері децентралізації 
виходила саме з даних позицій. Але, фактично 
впроваджуючи децентралізацію, розробники кон-
ституційних змін в самому тексті такий термін 
не застосовують. В тексті також відсутній перелік 
базових принципів децентралізації, за винятком 
принципу субсидіарності.

На нашу думку, такий підхід є неефективним, 
оскільки системне тлумачення конституційних 
змін щодо децентралізації не гарантує їхньої ефек-
тивності в процесі подальшої стандартизації та 
уточнення конституційних положень. Тобто, саме 
в тексті конституційних змін має бути закладена 
стратегічна лінія публічної децентралізації, при-
наймні її основні принципи та форми реалізації.

З моменту ухвалення Конституції України 
1996 року та нормативно- правових актів які рег-
ламентують діяльність органів місцевого самовря-
дування перманентний розвиток системи місцево-
го самоврядування зупинився фактично на рівні 
територіальних громад та міст обласного значен-
ня. Оскільки основна більшість територіальних 
громад виявилися не лише неспроможними для 
реалізації компетенції місцевого самоврядування, 
але і перетворюються на його фантомну модель, 
яка декларативно існує, проте не функціонує [7].

Зазначений висновок підтверджується тим, 
що майже сімдесят відсотків територіальних гро-
мад — це громади з населенням менш як дві тися-
чі осіб, що об’єктивно суттєво ускладнює надання 
їм належного переліку адміністративних послуг. 
У малонаселених громадах виникають системні 
проблеми із забезпеченням так званими комплек-
сами комунальних послуг. Тобто постає питання 
оптимізації територіальних громад, виходячи з їх-
ньої реальної спроможності надавати належні по-
слуги членам. Тут спроможність місцевого само-
врядування безпосередньо залежить не лише від 
кількості мешканців, а й від ступеня «наповнено-
сті» відповідної території, як-от функціонування 
дитячих садочків та шкільних закладів, наявність 
медичної служби, структур, торгово- транспортна 
інфраструктура тощо [8, с. 34].
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Така ситуація є недопустимою, адже як за-
значає проф. Петровський П. М.: «до основних 
передумов, що визначають основні зміни сучас-
ного українського суспільства та його можливо-
сті цивілізаційного розвитку, належить перехід 
суспільства від авторитарного до громадянського, 
з властивими останньому самоорганізацією гро-
мад, активністю та ініціативністю її представни-
ків у відстоюванні власних прав і свобод» [9].

У контексті реформи децентралізації місцеве 
самоврядування стикається з компетенційними 
викликами, які потребують ефективного та швид-
кого реагування на організаційному та регулятор-
ному рівнях, а саме:
 – вирішення проблеми економічної неспроможності 
більшості регіональних громад, органів місцевого 
самоврядування виконувати свої повноваження 
та повноваження (економічні фактори);

 – вирішення проблеми обмежених ресурсів для 
інвестицій у інфраструктуру в регіональних 
бюджетах розвитку громад (фактор ресурсів); 
— ефективно подолати кризу громадської інфра-
структури, що загрожує зношеністю тепло-, ка-
налізаційних, водопровідних мереж і житлового 
фонду, що зумовлює виникнення техногенних 
катастроф (інфраструктурний фактор);

 – необхідність здійснення «компетенційної револю-
ції», що зумовлена відсутністю чіткого розподілу 
повноважень між рівнями, органами та посадови-
ми особами місцевого самоврядування, внаслідок 
чого маємо дублювання повноважень, конкуренцію 
компетенцій та багато підстав для виникнення 
компетенційних суперечок між названими суб’єк-
тами різного рівня (компетенційний чинник);

 – подолання суспільної недовіри та відчуження 
органів місцевого самоврядування та населення, 
закритості та непрозорості діяльності, публічної 
адміністрації, неефективного використання зе-
мельних ресурсів, корупції, патерналізму у від-
носинах з населенням (комунікаційний фактор);

 – подолання кризи кадрової політики ОМС, сис-
теми підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації (кадровий фактор) посадових осіб, 
службовців ОМС, депутатів місцевих рад;

 – подолання недостатнього рівня соціальної іні-
ціативи та соціально- економічного розвитку 
незалежного громадського сектору, що надає 
соціальні, культурні, сімейні, інформаційні та 
інші послуги населенню, створити належні умови 
для використання ресурсного потенціалу цього 
сектору в місцевому розвитку (інфраструктур-
ний фактор);

 – ефективний розвиток форм прямої демократії, 
які сприяють набуттю жителями навичок безпо-
середньої участі у вирішенні важливих місцевих 
проблем (фактор демократії);

 – подолання соціальної роз’єднаності територі-
альних громад та неспроможності мешканців 

солідарно співпрацювати з органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами вико-
навчої влади для захисту своїх прав та інтересів 
та досягнення спільних цілей розвитку громади 
(мотиваційний фактор);

 – подолання складної демографічної ситуації біль-
шості територіальних громад, що характеризу-
ється погіршенням кількісних та якісних пара-
метрів кадрового забезпечення (демографічний 
фактор).
Перераховані питання прямо демонструють 

генетичний зв’язок між явищем децентралізації 
публічної влади та спроможністю місцевого са-
моврядування, з огляду на що відбуватиметься 
конституційна модернізація, а основні напрямки, 
які зараз розробляються Конституційною комісією 
при Президентові України.

Однак на шляху реалізації зазначених напря-
мів спостерігається психологічний опір як пред-
ставників органів місцевого самоврядування так 
і територіальних громад. Це насамперед зумовле-
но відсутністю: ефективної моделі організації міс-
цевого самоврядування; належної інформаційної 
підтримки проведених реформ; суспільної домов-
леності між політичною елітою та різними вер-
ствами населення країни щодо окремих питань.

Як зазначає Л. Гонсалес (Christopher Dick- Sagoe, 
Jorge Miguel Lopo Gonзalves Andraz (Reviewing ed-
itor) (2020)) децентралізація є, за своїм змістом 
політичною ідеєю, яка означає, що територіальні 
громади отримують певну політичну автономію 
разом із новими функціями та фінансовими ре-
сурсами, що і зумовлює настання відповідної еко-
номічної автономії [11].

У зарубіжних наукових виданнях термін «де-
централізація влади» часто має назву «муніципа-
лізація» [12, с. 76]. У більшості країн вона набу-
ває форми загального розподілу повноважень, що 
надає місцевим органам влади повноваження вирі-
шувати місцеві проблеми в межах їх компетенції 
за належної фінансової та ресурсної підтримки та 
забезпечення. Муніципалізація може мати певні 
обмеження, які встановлюються самими місцеви-
ми радами. Крім того, втручання держави в муні-
ципальні справи зазвичай обмежується законом.

Під час реалізації політики децентралізації 
насамперед постає питання, у який спосіб прово-
дити децентралізацію компетенції органів влади: 
можна обрати метод деконцентрації — коли пов-
новаження органів виконавчої влади передаються 
на рівень територіальної громади і фактично на-
лежать до кола їхніх власних повноважень, або 
можна обрати метод деволюції, коли дані ком-
петенційні повноваження делегуються органами 
центральної виконавчої влади на рівень місцевого 
самоврядування на визначений термін [13].

Класична деконцентрація — це передусім адмі-
ністративне поняття, що означає децентралізацію 
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адміністративних функцій. Найбільш очевидною 
формою є створення спеціальних інститутів цен-
тральної адміністративної влади на місцевому рів-
ні. Наприклад, створення міністерств на місцях, 
вони певною мірою незалежні, але підпорядковані 
міністерствам за ступенем підпорядкування, що 
є типовою децентралізацією. Іншим важливим 
видом децентралізації є так звана обмежена му-
ніципалізація, коли частина державних завдань 
передається місцевим органам влади.

По-перше, місцеві ради, як правило некомпе-
тентні у вирішенні зазначених питань. По-друге, 
державний моніторинг і контроль за його вико-
нанням призводить до прямого втручання. Таким 
чином, органи місцевого самоврядування та їх 
посадові особи (мери) фактично діють на місцях 
як агенти центральної влади і фактично входять 
до складу державної адміністрації. Це також сто-
сується виконання органами місцевого самовря-
дування України повноважень виконавчої влади, 
під час якого вони підконтрольні та підзвітні дер-
жавній адміністрації та діють більше як агенти 
центральної влади, а не як інститути територі-
альних громад.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших досліджень у даному напрямі. Отже, 
приходимо до висновку, що найефективнішою 
моделлю для України є деконцентрація компе-
тенційних повноважень органів виконавчої влади 
з наступним делегуванням їх органам місцевого 
самоврядування. Важливим у зазначеному процесі 
є реалізація принципу субсидіарності, який ми 

вважаємо найбільш ефективним інструменталь-
ним методом децентралізації, він забезпечує як 
розширення компетенції місцевого самоврядуван-
ня, так і його ефективність та реальність.

Тобто саме застосування принципу субсидіар-
ності зумовлює ефективне формування компетен-
ції органів місцевого самоврядування. Керуючись 
зазначеним принципом соціальні проблеми вирі-
шуються на найнижчому або на децентралізова-
нішому (найвіддаленішому від центру) рівні, на 
якому це найбільш ефективно: органи державної 
виконавчої влади мають відігравати допоміжну 
(субсидіарну), а не підрядну (субординативну) 
роль, виконуючи тільки ті завдання, які не мож-
ливо ефективно виконанати на локальному рівні.

Зазначений принцип виступає своєрідним філь-
тром для відокремлення компетенційних повно-
важень, які спроможні реалізувати органи місце-
вого самоврядування, сформовані територіальною 
громадою на локальному соціальному рівні та має 
значний позитивний потенціал для розвитку за-
гальної компетенції місцевого самоврядування, та 
допомагає опанувати нові сфери діяльності та нові 
повноваження в процесі зростання їх фінансової 
самостійності та спроможності.

Перспективи подальших досліджень зазначеної 
тематики теми вбачаємо у висвітленні ряду похід-
них аспектів, насамперед розкриття особливостей 
застосування принципу субсидіарності в процесі 
децентралізації, окреслення перспектив розши-
рення обсягу делегованих повноважень органів 
місцевого самоврядування.
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THE STATE’S ROLE IN PROVIDING HEALTH CARE PERSONNEL  
OF UKRAINE TOWARDS EUROPEAN INTEGRATION

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КАДРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Summary. The role of the state in the process of the health care system formation and provision with highly qualified person‑
nel in the context of Ukraine’s integration into the European space has been outlined in the paper. The state support programs for 
the health care sector at the world and European levels, priorities for the medical education development have been analyzed. The 
problems of the Ukrainian health care system have been identified and suggestions regarding the transformation of the mecha‑
nism of personnel support in the field of health care by bringing medical education closer to European standards have been made.

Key words: state, state policy, European integration, human resources potential, health care system.

Анотація. У статті окреслено питання ролі держави у процесі формування і забезпечення системи охорони здоров’я 
висококваліфікованим кадровим потенціалом в умовах інтеграції України у європейський простір. Проаналізовано про‑
грами державної підтримки сфери охорони здоров’я світового та європейського рівнів, пріоритети розвитку медичної 
освіти. Визначено проблеми української системи охорони здоров’я та надано пропозиції щодо трансформації механізму 
кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я шляхом наближення медичної освіти до європейських стандартів.

Ключові слова: держава, державна політика, євроінтеграція, кадровий потенціал, система охорони здоров’я.
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Problem statement. The human resources poten-
tial of the health care sector is an important 

basis for the Ukraine’s state policy implementation 
regarding the achievement of the Sustainable Devel-
opment Goals (SDGs) and is of crucial importance 
for the country’s health care system functioning. It 
includes workers in a number of professions that are 
aimed at strengthening or improving public health 
and whose main feature is the appropriate medical 
education and competent skills. In the conditions 
of an active state policy as to the overcoming the 
consequences of the COVID-19 global pandemic, 
military actions, the main tasks of the government 
are the integration of medical education into the 
European educational space and its transformation 
in accordance with the European experience.

State support for the health care system should 
be a priority both in peacetime and in wartime. 

The main socio- economic principles for ensuring 
a high-quality and effective health care system in 
Ukraine are: protection of human rights (to protect 
the rights of all people to live in such natural and 
social environment that would support human dig-
nity and health, to avoid discrimination, to ensure 
equality of opportunity); the rule of law (to observe 
a transparent, accountable and democratic procedure 
for adopting laws in the specified area and their 
implementation; to ensure equality under the law 
of all individuals and legal entities, as well as in-
stitutions); proper governance (to ensure the effec-
tiveness, efficiency, openness and inclusiveness of 
the managerial process, accountability and respon-
sibility of management subjects in the health care 
sphere; to promote the implementation of manage-
rial decisions with the participation of the parties 
concerned at the national, regional and local levels); 
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participation of the public, business and social part-
ners (to ensure the stakeholders’ participation in the 
decision- making process, social dialogue formation, 
corporate social responsibility and public- private 
partnership introduction; implementation of the 
appropriate procedures for informing, consulting 
and participation of all interested parties and insti-
tutions of civil society); integration of policy and 
administration (promotion of the economic, social 
and environmental policies integration, coherence of 
sectoral and regional policies at all levels of manage-
ment); using the best available knowledge (ensuring 
all necessary conditions for the development, eval-
uation and implementation of policies in the speci-
fied area based on the best available knowledge); the 
principle of prevention (using preventive measures 
to avoid negative consequences for human health at 
the stage of the activity planning) and others.

Recent research and publications analysis. The 
role of the personnel policy justification as one of 
the main directions of public administration, the is-
sues of the quality of the medical personnel training 
and the impact of European integration processes 
on the Ukraine’s educational competitiveness are 
studied in the scientific works of domestic scientists 
V. Korolenko [1], V. Lugovy [2], K. Magrlamova [3], 
Zh. Talanova [2], T. Yurochko [1] and others, as well 
as in the papers of the foreign scientists, namely, 
Ali Reza Yusefi [4], Mehrdad Sharifi [4], Ellen Kuhl-
mann [5], Peter Groenewegen [5], Ronald Batenburg 
[5], Carl- Ardy Dubois [6], Martin McKee [6]. How-
ever, nowadays the issues of the medical education 
improvement still remain open for discussion.

Problem statement. Thus, the purpose of the ar-
ticle is to determine the role of the state in the pro-
cess of the country’s qualified, competent personnel 
potential formation to ensure sustainable develop-
ment and European integration processes.

Paper main body. Taking into account the im-
portance of the effective human resources policy 
implementation in the field of health care and the 
Sustainable Development Goals, the strategy “Global 
strategy on human resources for health: workforce 
2030” of the World Health Organization, which de-
fines the directions of the strategic development 
of human resources in the field of health care, was 
approved at the global level. The basis of the frame-
work policy in the field of health care in Europe 
“Health 2020”, adopted by the European Region-
al Committee of the World Health Organization in 
2012, is the strengthening of health and well-be-
ing. The “Health 2020” policy emphasizes the need 
to engage politicians, professionals and civil soci-
ety representatives to improve health and reduce 
health inequalities through a whole-of-society and 
whole-of-government approach. At the political lev-
el, the programs cooperate with national govern-
ments to strengthen administrative frameworks, en-

abling health workers to deliver medical assistance 
efficiently, safely and with quality to achieve the 
best health outcomes.

Thus, the Ukrainian health care system is cur-
rently facing many problems. Access to health care 
has been severely impacted by security challenges, 
limited mobility, disrupted supply chains and mass 
displacement. In the period from February 24 to 
April 27, 2022, 2,968,716 Ukrainian refugees ar-
rived to Poland that makes 55% of the total number 
of refugees. In Ukraine many principles have been 
transformed during the martial law which constant-
ly amplifies additional problems, tasks and supple-
mentary processes of attracting international aid.

WHO, through collaboration with the Ministry 
of Health, national health institutions and numer-
ous partners and donors, was able to reach almost 
7.4 million people during the last two months with 
life-saving supplies, equipment and medicines. How-
ever, reaching some of the worst- affected areas in 
the east, where health systems have collapsed, re-
mains a challenge. For example, almost all medical 
facilities and hospitals in Luhansk region are either 
damaged or destroyed. The situation in several other 
areas remains critical.

WHO supports the Ministry of Health in the de-
tection, diagnosis and clinical treatment of infec-
tious diseases. The minimum package for providing 
primary medical care by mobile clinics was devel-
oped and presented to the Health Cluster on April 
26. Professional organizations of doctors become the 
basis of multiple powerful organizations of global 
impact. Nowadays, new associations of doctors are 
emerging with the aim of improving health care 
systems. Such associations make a large group of 
international organizations — professional associ-
ations. Such organizations include: European Soci-
ety of Cardiology (ESC), American College of Sur-
geons (ACS), World Organization of Family Doctors 
(WONCA), International Society of Aesthetic Plastic 
Surgery (ISAPS) and other organizations [7].

The contemporary mechanisms of state regula-
tion in Ukraine are implemented through certain 
regulatory and legal actions of state authorities as 
to the impact on prices, volumes, structure, and 
quality of services in the health care system and 
require support on the part of the global and Euro-
pean organizations.

Each country determines its own development 
priorities but the only basis for the industry ef-
ficiency ensuring is quality medical education. 
The European Association for Quality Assurance 
of Higher Education has developed Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area which serve as the basis for 
reforming the management system in higher educa-
tion and ensure the quality of the education process. 
The average duration of basic medical education in 
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European countries is 5–7 years. Medical education 
in Belgium lasts 7 years, in Denmark it is 6.5 years, 
in Germany — 6 years, in Israel — 3 years of aca-
demic training and 3 years of clinical practice, in 
France — 2 years of training in institutes and 4 
years of training in medical universities, in Great 
Britain — 7 years, not including a one-year intern-
ship and studies at the medical faculty of the uni-
versity. Taking the registration training is a prereq-
uisite for initial qualification in Ireland and Sweden.

European standards provide for a large amount 
of students’ independent work, individualization of 
learning, implementation of special educational pro-
grams. For example, the three-day program of the 
IESE Business School of the University of Havre 
(Barcelona, Spain) “Challenges in the European 
Healthcare Market. Winning through Innovation” in-
cludes an overview of transformations in the field of 
health care, a study of tools, innovations in the field 
and mechanisms of their implementation in practice.

In the conditions of reforming the health care 
system in Ukraine, one of the directions of develop-
ment of the government policy is the transformation 
of the mechanism of personnel support in the field 
of health care by bringing medical education closer 
to European standards. The main regulatory and le-
gal documents in this direction are the Decree of the 
President of Ukraine dated January 12, 2015 No. 
5/2015 On the Sustainable Development Strategy 
“Ukraine — 2020”, the Association Agreement be-
tween Ukraine and the European Union, the Nation-
al Strategy for Reforming the Health Care System 
in Ukraine for the period 2015–2025. The priority 
of European integration is qualitative changes in 
the system of training medical personnel (basic and 
postgraduate education) in accordance with Europe-
an standards. In Ukraine, basic medical education 
can be acquired after 6 years of study in higher 
educational institutions. Postgraduate education in-
cludes internship training from 1 to 3 years, Mas-
ter’s degree and medical residency.

One of the main problems of providing human re-
sources in the field of health care in Ukraine are the 
problems of improving the qualifications of medical 
personnel, cross- industry and labour migration of 
qualified medical personnel to other countries, low 

level of practical training of young specialists, inef-
fective mechanisms of monitoring the employment 
of graduates of medical educational institutions. 
Under such conditions, the main goal of reforming 
medical education is to increase the scientific, edu-
cational and professional level of medical personnel 
through the introduction of innovative information 
technologies into the educational process in accor-
dance with European educational and medical stan-
dards.

Recognizing the global shortage of medical per-
sonnel and recognizing that an adequate and af-
fordable health workforce is fundamental to an 
integrated and effective health care system, the pro-
cess of providing medical services, it is necessary 
to create the country’s strong, qualified, competent 
human resource potential by: bringing educational 
programs of basic and postgraduate education in 
accordance with European standards and terms of 
study; introducing national exams that meet the re-
quirements of European agencies for the specialists’ 
certification; expanding opportunities for acquiring 
medical education throughout life using innovative 
distance learning methods (web platforms, telecon-
ferences, online trainings, etc.) [8].

Conclusions. The contemporary mechanisms 
of state regulation in Ukraine are implemented 
through certain state authorities’ regulatory and 
legal activities concerning the impact on prices, 
volumes, structure, and quality of services in the 
health care system and require support from global 
and European organizations.

Strategic planning, support and strengthen-
ing of the human resources potential are required 
to ensure the effective functioning of the health 
care system. Strategic approaches, which include 
consideration of issues related to the number and 
availability of medical workers; their distribution; 
special knowledge and skills acquired during proper 
training; organization of ways of providing services; 
safe and decent working conditions, including oc-
cupational safety and health; operational review of 
policy and regulatory provisions; supporting mech-
anisms, including financial resources are necessary 
to build up and deploy an effective personnel policy 
in the field of health care.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДНОСТІ ЧИННОГО  
ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ  
СУЧАСНИМ УМОВАМ. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

SOME ASPECTS OF EFFECTIVENESS IN CURRENT  
CIRCUMSTANCES IN LEGISLATION OF UKRAINE CONCERNING  

MILITARY SERVICE. DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT

Анотація. Статтю присвячено дослідженню проблем невідповідності чинного законодавства України умовам та ви‑
кликам часу у питанні комплектування Збройних Сил України та інших силових структур шляхом призову громадян 
України на строкову військову службу. Розглянуто напрями можливої оптимізації роботи призовних комісій та військово‑ 
лікарських комісій в умовах змін, що склалися внаслідок проведення в України адміністративної реформи. Запропо‑
новано варіант створення та роботи районних призовних комісій та військово‑ лікарських комісій районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який видається авторам статті більш ефективним в 
умовах нового адміністративно‑ територіального устрою.

Запропонований порядок роботи призовних комісій, обов’язки, що на них покладаються, а також алгоритм надання відстро‑
чок, або звільнення від призову на строкову військову службу. Також пропонуються зміни у організації роботи медичних комісій.

Розглянуті певні юридичні колізії та логічні невідповідності, що склалися внаслідок внесення змін до деяких зако‑
нодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту 
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громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду. Сформульовано пропозиції щодо відпо‑
відних змін у законодавчих актах задля усунення таких колізій. У цілому необхідні та ефективні зміни до законодавства, 
зокрема щодо порядку призову громадян України на строкову військову службу, були прийняті в умовах вкрай обме‑
жених часових термінів, що очевидно зумовило наявність логічних невідповідностей та суперечливих моментів у цих 
нормативно‑ правових актах, які в подальшому можуть призвести до юридичних колізій та негативно вплинути на якість 
комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань.

Ключові слова: військовий обов’язок, призов на строкову військову службу, законодавство України.

Summary. This article is focused on researching of the problem of current inefficient part of Legislation of Ukraine con‑
cerning usage of conscripted citizens of Ukraine to form and reinforce Armed Forces of Ukraine and other military and police 
formations. This paper also suggests possible ways of optimizing conscription commissions and military medical commissions in 
light of changes, which occurred along with administrative reforms in Ukraine. This article suggests a way of creation and work 
of regional conscription commissions and military medical commissions of regional (town administrations) territorial centers 
of unit forming and social support, which are viewed by the author of this work as a more effective alternative in the current 
administrative‑ territorial system.

This work suggested an order of work for mentioned conscription commissions, their responsibilities, as well as an algorithm 
of postponing, or releasing from military conscription. It is also highly suggested to revamp organization of medical commissions.

This scientific piece also reviews certain Legislation collisions and logical mistakes, which formed in turn with changes of 
certain Acts of Ukraine Legislation concerning modernization of military service and questions of social protection of citizens of 
Ukraine, who enrolled into the military via conscription during the emergency period.

This article formulates a proposal concerning certain changes in Acts of Legislation to negate or remove mentioned collisions. 
In general, required and effective changes were made in Legislation, especially in procedure of conscription of Citizens of Ukraine 
into military service, but mentioned changes were made in a state of emergency and with a limited timeframe to implement, which 
obviously caused a number of logical mistakes and controversial points in mentioned Legislation Acts, which could lead to further 
Legislation collisions and negatively impact the quality of Ukrainian Armed Forces and other military and police formations.
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Постановка проблеми. Збройна агресія Росій-
ської Федерації проти України потребувала 

і потребує адекватного реагування на ті виклики, 
які постали перед нашою державою, в першу чер-
гу щодо захисту її незалежності і територіальної 
цілісності.

Верховна Рада і Кабінет Міністрів України на 
законодавчому рівні оперативно реагують на ці 
виклики та вносять відповідні зміни в чинне за-
конодавство. Особливо багато змін внесено в Закон 
України «Про військовий обов’язок і військову 
службу» (далі — Закон України) [1].

Але, на думку авторів статті, залишаються дея-
кі аспекти невідповідності чинного законодавства 
сучасним умовам, що стосується призову грома-
дян України на строкову військову службу.

Організація підготовки та проведення призову 
громадян України на строкову військову службу 
здійснюється міськими (районними) державними 
адміністраціями (виконавчими органами міських 
рад) у взаємодії з відповідними районними (місь-
кими) територіальними центрами комплектуван-
ня та соціальної підтримки (далі — Р(М) ТЦК та 
СП) (ст. 15 Закону України) [1]. Для проведення 
призову громадян України на строкову військову 
службу в районах (містах) утворюються призов-
ні комісії під головуванням заступника голови 
районної державної адміністрації (виконавчого 
органу міської ради), до складу якої включаєть-
ся керівник відповідного Р(М)ТЦК та СП. Персо-

нальний склад районної (міської) призовної ко-
місії, графік засідань призовної комісії, порядок 
проведення та забезпечення заходів з організації 
призову громадян України на строкову військову 
службу затверджуються головою районної дер-
жавної адміністрації (виконавчого органу міської 
ради) (ст. 16 Закону України) [1].

Під час адміністративної реформи Верховна 
Рада України прийняла Постанову № 807-IX від 
17.07.2020 «Про утворення та ліквідацію районів» 
[2], на підставі якої ліквідовано низку районів 
та утворені нові. Нові райони поглинули декіль-
ка ліквідованих районів. Рішенням Міністерства 
Оборони України в районних центрах (містах) вій-
ськові комісаріати переформовані в Р(М)ТЦК та 
СП, а в ліквідованих районах — у відділи Р(М)
ТЦК та СП.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання реформування та розвитку Збройних Сил 
України розглядали у своїх роботах такі держав-
ні діячі, як М. Матюх, В. Шкідченко, О. Зати-
найко, А. Гриценко, С. Полторак, І. Руснак, та 
інші. Концептуальні основи правових засад про-
ходження військової служби в України розгляда-
лися у роботах В. Богдановича, П. Богуцького, 
О. Горбуліна, Є. Григоренка, І. Коржа, В. Соку-
ренко, Т. Стукаліна, В. Паламарчука, О. Покоти-
ло, О. Устименко та багатьох інших дослідників.

Разом з цим, умови що висуває перед нашим 
суспільством сьогодення в екстремально складній 
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ситуації широкомасштабної збройної агресії з боку 
непримиренного ворога потребують оперативного 
аналізу ефективності системи комплектування 
Збройних Сил України й інших силових структур, 
та вироблення пропозицій щодо її вдосконалення.

Метою статті є аналіз відповідності існуючої 
системи призову змінам, що відбулися внаслідок 
проведення адміністративно- територіальної рефор-
ми та викликам, що постали у зв’язку із широко-
масштабною агресією російської федерації проти 
України.

Виклад основного матеріалу. 1-й аспект. Існую-
чий механізм проведення призову громадян Украї-
ни на строкову військову службу було розраховано 
на функціонування в державній системі до про-
ведення адміністративної реформи, де призовни-
ки, які викликались для проходження призовної 
комісії, самостійно прибували в районні (міські) 
військові комісаріати. На даний час для проход-
ження призовної комісії призовників, які прибули 
за викликом у відділ Р(М)ТЦК та СП необхідно 
доставляти до іншого населеного пункту (діючого 
районного центру), де безпосередньо організована 
та працює призовна комісія Р(М)ТЦК та СП, або 
організовувати виїзні засідання призовної комісії 
в населені пункти, де розташовані відділи Р(М)
ТЦК та СП. І те, і інше потребує значного збіль-
шення фінансування, а також відриву на трива-
лий час від виконання своїх посадових обов’язків 
низки посадових осіб: заступника голови район-
ної державної адміністрації, начальника Р(М)ТЦК 
та СП, заступника керівника районного органу 
управління освітою, заступника начальника ра-
йонного органу Національної поліції та інших.

Автори статті вважають за доцільне проводити 
призов на строкову військову службу протягом 
усього календарного року. Для цього наказом на-
чальника обласного ТЦК та СП утворювати ко-
місії під головуванням начальників відповідних 
Р(М)ТЦК та СП, а також начальників відділів 
Р(М)ТЦК та СП. До складу цих комісій включа-
ти лікаря військово- лікарської комісії, психолога, 
юриста зі складу Р(М)ТЦК та СП (відділу).

На такі комісії пропонується покласти наступ-
ні обов’язки:
 – визначення ступеню придатності призовників 
до військової служби;

 – перевірка підстав та звільнення громадян від 
військової служби;

 – перевірка підстав та надання відстрочки при-
зовникам від призову;

 – визначення морально- психологічного стану при-
зовників.
Також пропонується запровадити наступний 

порядок надання відстрочок від призову або звіль-
нення від призову:
 – призовник (уповноважена особа) надає до Р(М)
ТЦК та СП заяву та необхідні документи, які 

засвідчують його право на відстрочку від призову 
або звільнення від призову згідно Закону Укра-
їни [1] (крім випадків отримання відстрочки за 
станом здоров’я);

 – посадові особи Р(М)ТЦК та СП — члени призов-
ної комісії перевіряють наявність підстав для 
надання відстрочки або звільнення від призову;

 – начальник Р(М)ТЦК та СП (відповідного відділу) 
доводить до призовника висновок про наявність 
підстав для користування відстрочкою від при-
зову, її термін та порядок надання підтверджу-
ючих документів або звільнення від призову 
(крім випадків отримання відстрочки за станом 
здоров’я);

 – у посвідчені про приписку до призовної діль-
ниці та в особовій справі призовника робиться 
відмітка про реєстрацію відстрочки від призову 
або звільнення від призову та засвідчується від-
повідною печаткою.
Також пропонується запровадити наступний 

порядок проведення медичних комісій:
 – отримання медичних характеристик від сімей-
них лікарів;

 – здача визначених аналізів та проведення медич-
них досліджень;

 – медичний огляд лікарями;
 – винесення підсумкового висновку про придат-
ність за станом здоров’я до військової служби;

 – доведення висновку до призовника.
Для призову громадян на строкову військову 

службу виконувати наступні дії:
 – прийняття рішення про придатність до строкової 
військової служби, доведення його до призовника 
та внесення до книги протоколів;

 – визначення дати відправки у війська та вручення 
повістки.
2-й аспект. Законом України від 15.01.2015 

№ 116-VIII «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо удосконалення порядку 
проходження військової служби та питань соці-
ального захисту громадян України, які проходять 
військову службу під час особливого періоду» [3] із 
частини першої статті 15 Закону України [1] вилу-
чені слова про проведення призову громадян Укра-
їни «у мирний час». Тобто з 15 січня 2015 року 
призов на строкову військову службу за рішенням 
Президента України може проводитись і під час 
особливого періоду та у воєнний час. При цьому 
решта положень Закону України щодо призову 
громадян на строкову військову службу суттєвих 
змін не зазнали. Так, згідно статті 18 Закону Укра-
їни [1], звільнення громадян від призову передба-
чено тільки в мирний час. Відповідно, за формаль-
ними вимогами даного закону, під час особливого 
періоду та у воєнний час, звільнення громадян від 
призову не передбачене за будь-якими причинами. 
Доцільним видається виключення слів «у мирний 
час» також із статті 18 Закону України [1].
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3-й аспект. Згідно статті 15 Закону України 
[1], на строкову військову службу призиваються 
придатні для цього за станом здоров’я громадяни 
України чоловічої статі, яким до дня відправлен-
ня у військові частини виповнилося 18 років, та 
старші особи, які не досягли 27-річного віку і не 
мають права на звільнення або відстрочку від при-
зову на строкову військову службу.

Підстави для надання відстрочок від призову 
на строкову військову службу визначені статтею 
17 Закону України [1]. Законодавство передбачає, 
що якщо у громадянина склалися певні обстави-
ни, то він на певний період має право на відтер-
мінування призову на строкову військову службу. 
Тобто, призовник не передається в запас і після 
втрати цих підстав або закінчення їх терміну, під-
лягає призову на строкову військову службу.

Підстави для звільнення від призову на стро-
кову військову службу визначені статтею 18 За-
кону України [1]. Законодавство передбачає, що 
за наявності певних, чітко визначених обставин, 
громадянин України не підлягає призову на стро-
кову службу та передається в запас на облік вій-
ськовозобов’язаних.

Законом № 2122-IX від 15.03.2022 «Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо звільнен-
ня від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, 
які доглядають за особами з інвалідністю і хворими 
дітьми» [4], з метою визначення на законодавчому 
рівні спрощеного варіанту звільнення від військової 
служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають 
за такими особами з інвалідністю і хворими дітьми 
[5], частину першу статті 18 Закону України [1] 
доповнено п’ятьма новими абзацами такого змісту:
 – «які виховують дитину з інвалідністю віком до 
18 років;

 – які виховують дитину, хвору на тяжкі пери-
натальні ураження нервової системи, тяжкі 
вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захво-
рювання, онкологічні, онкогематологічні захво-
рювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі 
психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулі-
нозалежний), гострі або хронічні захворювання 
нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку 
травму, потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, що підтверджується до-
кументом, виданим лікарсько- консультативною 
комісією закладу охорони здоров’я в порядку та 
за формою, встановленими центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері охорони 
здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

 – які зайняті постійним доглядом за хворою дру-
жиною (чоловіком), дитиною, а також батьками 
своїми чи дружини (чоловіком), які за виснов-
ком медико- соціальної експертної комісії чи 
лікарсько- консультативної комісії закладу охо-
рони здоров’я потребують постійного догляду;

 – які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з 
інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи 
батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інва-
лідністю I чи II групи;

 – які здійснюють опіку над особою з інвалідні-
стю, визнаною судом недієздатною; зайняті по-
стійним доглядом за особою з інвалідністю I 
групи; зайняті постійним доглядом за особою 
з інвалідністю II групи або за особою, яка за 
висновком медико- соціальної експертної комісії 
або лікарсько- консультативної комісії закладу 
охорони здоров’я потребує постійного догляду, 
у разі відсутності інших осіб, які можуть здійс-
нювати такий догляд» [1].
Цими доповненнями передбачено, що призов-

ники, у яких склалися вищевказані сімейні об-
ставини, назавжди звільняються від проходження 
строкової військової служби. Разом із цим, всі 
вищевказані обставини носять тимчасовий харак-
тер, відповідно призовник у будь-який час може 
їх втратити (відміна інвалідності, смерть родича 
та інше). Таким призовникам доцільно надава-
ти відстрочку від призову на строкову військову 
службу, а не звільняти від призову. Разом з цим, 
законодавство не передбачає повернення військо-
возобов’язаних на військовий облік призовників.

Крім цього із статті 18 Закону України [1] 
пропонується виключити слова «чоловіка», «чо-
ловіком», що визначають гендерну ознаку при-
зовника, який має підстави для звільнення від 
призову, адже згідно чинного законодавства при-
зовниками можуть бути особи виключно чоловічої 
статі, а укладання одностатевих шлюбів в Україні 
законодавством на даний час не передбачене.

Висновок. Виклики національній безпеці Укра-
їни, які постали у зв’язку з повномасштабною 
агресією російської федерації, зумовили швидкі 
кардинальні зміни у системі забезпечення націо-
нальної безпеки, у тому числі в системі комплек-
тування Збройних Сил України та інших силових 
структур. Оперативне реагування на такі викли-
ки потребувало швидкого прийняття відповідних 
змін у законодавстві України, зокрема стосовно 
військового обов’язку. При цьому вкрай важли-
вим стало дотримання балансу між необхідністю 
повного та якісного комплектування особовим 
складом Збройних Сил України та інших сило-
вих структур та необхідністю забезпечення функ-
ціонування невійськової компоненти суспільства, 
а також захисту найбільш вразливих верств укра-
їнського суспільства: осіб з інвалідністю та хворих 
дітей.

Отже, хоча відповідні законодавчі акти були 
прийняті надзвичайно оперативно, що в ціло-
му дозволило гідно відповісти на посталі перед 
суспільством виклики, стислі часові рамки для 
розробки та прийняття цих законодавчих актів 
зумовили певні юридичні та логічні огріхи у їх 
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змісті, а також неоптимальні механізми виконан-
ня завдань, що у подальшому буде створювати пе-
редумови для юридичних колізій та невизначено-
сті, а це у свою чергу негативно вплине на якість 
комплектування силових структур.

Маючи на меті вдосконалення законодавства 
з питань виконання громадянами України вій-

ськового обов’язку, відповідним законотворчим 
органам було б доцільно ініціювати запропоновані 
у статті зміни до зазначених нормотворчих актів.

Також у подальшому доцільно провести зміс-
товний аналіз відповідності сучасної викликам 
діючої системи комплектування мобілізаційними 
ресурсами.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА  
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО  

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION  
PROCESSES ON THE PUBLIC ADMINISTRATION  

BODIES REFORM OF UKRAINE

Анотація. У статті розглядаються інформаційно‑ комунікаційні технології, що стоять сьогодні на чолі ієрархічної 
структури стратегічних ресурсів та є найважливішим інструментом підвищення ефективності діяльності державного та 
муніципального управління. Автор аналізуює моделі інформаційної модернізації у державному управлінні за кордоном, 
а також можливість їх застосування у сучасних управлінських умовах. Метою дослідження є обґрунтування позиції, що 
процеси глобалізації та інформатизації сьогодні є провідними факторами розвитку систем державного управління у 
загальносвітовому просторі.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що пропозиції автора щодо створення системи глобалізаційних 
правових інституцій: Ради уповноважених представників, Експертної місії, Адміністративного Арбітражу, спрямовані на 
підвищення інформаційної мобільності державного управління, застосування системи краудсорсингу, електронних пе‑
тицій та суспільних консультацій з проблем удосконалення політичного та соціально‑ економічного розвитку держави, 
дозволили виявити позитивну динаміку, вельми актуальну для реалізації зазначених напрямів удосконалення держав‑
ного менеджменту в Україні.

Автор приходить до висновку, що для держав із стійкими політичними системами глобалізація створює певні пере‑
ваги при прийнятті рішень з найважливіших питань міжнародної політики, але в рамках таких організацій, як ООН, рів‑
ність усіх країн поки що залишається реальною. У той же час саме глобальна система міжнародних відносин відкриває 
широкі можливості для формування нової системи державного управління шляхом створення системи глобалізаційних 
правових інституцій.

Ключові слова: глобалізація, інформатизація, Рада уповноважених представників, Експертна місія, Адміністратив‑
ний Арбітраж,, он‑лайн комунікація, глобалізаційні правові інституції.

Summary. The article examines information and communication technologies, which today stand at the head of the hier‑
archical structure of strategic resources and are the most important tool for increasing the efficiency of state and municipal 
administration. The author analyzes models of information modernization in public administration abroad, as well as the pos‑
sibility of their application in modern management conditions. The purpose of the study is to justify the position that the pro‑
cesses of globalization and informatization are today the leading factors in the development of public administration systems 
in the global space.

The practical significance of the research lies in the fact that the author’s proposals regarding the creation of a system of 
globalization legal institutions: the Council of Authorized Representatives, the Expert Mission, the Administrative Arbitration, 
are aimed at increasing the informational mobility of state administration, the use of the crowdsourcing system, electronic pe‑
titions and public consultations on the problems of improving political and socio‑ economic development of the state, made it 
possible to identify positive dynamics, which are very relevant for the implementation of the specified areas of improvement of 
state management in Ukraine.
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The author comes to the conclusion that for states with stable political systems, globalization creates certain advantages 
when making decisions on the most important issues of international politics, but within the framework of such organizations 
as the UN, the equality of all countries remains real. But at the same time, it is the global system of international relations that 
opens up wide opportunities for the formation of a new system of public administration, through the creation of a system of 
globalization legal institutions.

Key words: globalization, informatization, Council of Authorized Representatives, Expert Mission, Administrative Arbitra‑
tion, online communication, globalization legal institutions.

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

тичними завданнями. Сьогодні у системі держав-
ного управління різних країн світу відбуваються 
глибокі зміни. Вони спрямовані на досягнення 
ефективності та конкурентоспроможності самого 
процесу державного управління. Концепції якісного 
поліпшення державної політики займають важливе 
місце у дослідженнях вчених держав світу. Щодо 
новим напрямом у галузі теорії державного управ-
ління є організаційна кібернетика. Її центральним 
поняттям є «балансуюча система». Цей термін було 
введено в науковий обіг С. Бієром. Він вважав, що 
балансуючою є така система, яка своєчасно реагує 
на зміни довкілля та відповідає її складності. Таким 
чином, метою організації завжди буде компроміс 
між вимогами зовнішнього середовища та внутріш-
німи функціями системи. Важливо, що стратегія 
організації окреслювалась стратегією балансу [1].

Концепція Бієра лежить в основі сучасних сві-
тових концепцій державного управління, пов’яза-
них із удосконаленням роботи виконавчих органів 
державної влади та органів місцевого самовряду-
вання. Цілі та розв’язувані завдання, що стоять 
перед владою держав, спрямовані на розвиток 
системи державної служби, покращення якості 
надання державних та муніципальних послуг, за-
безпечення гідної якості життя населення. Світова 
практика удосконалення державного менеджменту 
орієнтована, насамперед, на забезпечення високої 
якості життя населення. Для визначення рівня 
життя громадян використовують кількісні та якіс-
ні індикатори. Кількісні показники визначають об-
сяг доходів та споживання конкретних товарів та 
послуг, а якісні показники характеризують якісну 
сторону добробуту населення. Індикаторів рівня 
життя сьогодні існує велика кількість і в кожній 
окремій країні вони видозмінені [2, с. 1017].

Метою даної статті є розкриття процесів гло-
балізації, які впливають на формування та функ-
ціонування органів державної влади в умовах 
глобалізації міжнародної спільноти. Постановка 
цієї мети потребує дослідження змісту, функції 
та обґрунтування явища глобалізації, що сприяє 
реорганізації державних структур та зміні засобів 
захисту прав та законних інтересів громадян.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Вплив феномену глобалізації на 

сучасний світ активно досліджують як вітчизняні, 
так і зарубіжні вчені. Згадаймо хоча б таких нау-
ковців, як П’ятницька Г. Т., Куниця В. С., Лома-
чинська І. А., Oleksandr O. Bryhinets, Ivo Svoboda, 
Oksana R. Shevchuk, Yevgen V. Kotukh, Valentyna 
Yu. Radich.

Зокрема, П’ятницька Г.Т. визначає глобаліза-
цію як тип осмислення сучасного етапу руху до 
універсалізації громадських інституцій і, відповід-
но, системи життєвих цінностей [3, с. 72].

Ознаки глобалізації вивчають у своїх працях 
також Aaron L. Friedberg, Ren L. L., Wang Y. M., 
Wu Z. Q., Xiang Z. C., Guo L., Xu T., Fan G. H.

Роботи економістів проливають світло на зміст 
поняття глобалізації та наслідки цього явища 
для соціально- економічного розвитку країн світу, 
у тому числі й України.

Цікавою у цьому плані є книга Дж. Сороса 
«Криза світового капіталізму. Відкрите суспіль-
ство під загрозою», — характеризує соціальну, 
економічну та політичну ситуацію в сучасному 
світі [4], проте сьогодні спостерігаються прогали-
ни у наукових дослідженнях щодо впливу глоба-
лізму на певні сфери державної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Основним суб’єктом глобалізації 
традиційно вважалися національні держави, які, 
в міру свого розвитку, досягають певного рівня 
співробітництва між собою, що дозволяє вийти на 
високий рівень інтеграції та взаємодії. Створен-
ня міжурядових організацій, які стали ще одним 
суб’єктом цього процесу, водночас свідчить про 
те, що держави «віддають» їм частину свого суве-
ренітету. І ми маємо ситуацію, коли міжнародні 
відносини тісно пов’язані із національними. Крім 
того, існує низка проблем, які не під силу вирі-
шувати окремо взятій національній державі. Це 
насамперед глобальні проблеми.

Серед них найбільш значущими є проблеми 
війни та миру, екологічні проблеми, боротьба 
проти організованої злочинності, тероризму, нар-
кобізнесу, забезпечення прав людини на міжна-
родному рівні та всередині окремих держав. Це 
передбачає неминучу передачу національними 
державами певної частини своїх функцій новим 
наднаціональним органам (наприклад, Європей-
ський Союз, Митний Союз, міжнародні фінансові 
організації, СОТ) [5, с. 26].
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При цьому, держави не хочуть ділитися своїм 
суверенітетом. Але вони змушені «грати» за пра-
вилами цих нових наднаціональних органів та ви-
будовувати свою систему державного управління 
в рамках їхніх рішень та діяльності.

В умовах глобалізації національні держави 
змушені також активно взаємодіяти з трансна-
ціональними корпораціями (ТНК). Влада ТНК 
особливо яскраво проявляється у впливі на наці-
ональну економічну систему, зростання взаємної 
економічної залежності країн обмежує певний 
суверенітет держави, особливо у зовнішньополі-
тичній сфері. Національні держави ревниво охо-
роняють свій суверенітет, проте внаслідок поси-
лення глобалізації та інтеграції світової економіки 
реалізація багатьох прав держав стає більш обу-
мовленою правами інших держав, а також пов-
новаженнями міжнародних організацій та ТНК, 
які становлять інтереси міжнародної спільноти 
та у багатьох випадках наділених наддержавними 
повноваженнями.

В умовах глобалізації та зміни геополітичної 
ситуації у світі більшість держав стали слабши-
ми в їхній здатності діяти односторонньо через 
внутрішнє законодавство, але сильніше — вико-
ристовуючи різні багатосторонні міжнародні фор-
ми. Однак саме це накладає на державні органи 
відповідальність перед своїми народами, що поси-
люється, з приводу того, які саме повноваження 
суверенної держави передавати у відання міжна-
родних організацій. У нинішніх умовах говори-
ти про створення світового уряду неможливо ні 
з погляду політичної доцільності, ні з погляду 
адміністративної ефективності. Незважаючи на 
те, що всі держави визнають колективні інтереси 
міжнародної спільноти і навіть допускають певні 
добровільні обмеження у своїх зовнішніх та вну-
трішньодержавних функціях, жодна держава сьо-
годні не готова поступитися своїм суверенітетом 
у проведенні своєї державної політики.

Як зазначає В. М. Князєв, основними елемента-
ми державності, яким загрожує негативний вплив 
глобалізації, є система органів влади і система ле-
гітимації, при цьому існує три ступені ураження 
добробуту, справедливості, національної безпеки 
[6, с. 231].

Українське суспільство потребує формування 
нового регулятора, який би забезпечував захист 
природних прав кожної людини. Розробляючи 
концепцію таких реформ, слід враховувати, що 
з часом застосування сили для досягнення еко-
номічної та політичної взаємовигоди поступово 
відійшло на другий план, поступившись місцем 
так званим глобальним торгово- фінансовим від-
носинам, які протягом ХХ ст. охопили весь світ, 
даючи міжнародній спільноті можливість відчу-
ти себе єдиним цілим, є «вирішальним локомо-
тивом інтернаціоналізації суспільних відносин» 

[7, с. 88], тим самим закладаючи фундамент для 
великої ери соціальних змін.

Як зазначає О. Шевчук (Oleksandr O Bryhinets, 
Ivo Svoboda, Oksana R Shevchuk, Yevgen V Kotukh, 
Valentyna Yu Radich (2020)) серед основних 
чинників, що справляють домінуючий вплив 
на хід сучасних перетворень адміністративно- 
управлінських систем, визначальними є такі:
 – всесвітня інформаційно- комунікаційна рево-
люція є фундаментальним фактором розвитку 
глобалізації;

 – становлення глобальної економіки, поширення 
моделі ринкової економіки на всі регіони світу, 
зниження здатності держави контролювати вну-
трішні соціально- економічні процеси;

 – розширення інституціоналізованої сфери полі-
тичної мобілізації, нагляду та прийняття рішень 
між національними політичними юрисдикціями, 
розмивання кордонів національної зовнішньої та 
внутрішньої політики, перспектива «глобальної 
держави»;

 – стимулювання процесу демократизації міжна-
родного суспільства, побудови демократичних 
цінностей та інститутів у країнах з різними 
соціально- політичними традиціями та реаліями;

 – різноманітні нові суб’єкти влади — недержавні 
суб’єкти, особливо міжнародні організації та 
інституції, регіональні суб’єкти, неформальні 
центри, що приймають глобальні економічні 
та політичні рішення, а також транснаціональ-
ні корпорації, численні неурядові організації, 
вплив яких зростає, кримінальні структури, 
які частково чи повністю відірвані від держав-
ного контролю та діють як головні агенти змін 
і надають державні послуги на власні потреби, 
часто всупереч національним інтересам;

 – деформація національно- державного територі-
ального суверенітету. Територіальні політичні 
спільноти (національні, регіональні та місцеві) 
все більше переплітаються в мережах транснаціо-
нальних і регіональних організацій і в загальній 
мережевій культурі;

 – втрата державою монополії на здійснення влад-
них функцій зі зміщенням співвідношення влади 
з національного на транснаціональний та міс-
цевий рівні;

 – відносини між державними та недержавними 
суб’єктами стали менш авторитарними та більш 
партнерськими [8].
Пошук ефективних моделей публічного 

управління зумовив появу нових теоретико- 
методологічних підходів у науці та практиці пу-
блічного управління, зокрема: концепції та прак-
тики «нового публічного менеджменту», теорії 
«соціополітичних мереж» та нове поняття стилю 
управління — «управління». Кожен із цих концеп-
туальних напрямів претендує на універсальність 
і статус нової парадигми публічного управління.
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У рамках руху New Public Management, на чиїх 
припущеннях ґрунтується адміністративна реформа 
в багатьох розвинутих країнах, виділяють три основ-
ні моделі реформи державного управління: «вестмін-
стерську», «американську» та «гібридну» [9, с. 23].

Вестмінстерська модель була вперше розробле-
на в Новій Зеландії та Сполученому Королівстві, 
а потім була прийнята іншими країнами, особливо 
парламентською системою британського типу. На 
відміну від «Вестмінстера», «Америка» була пред-
ставлена   лише в США під назвою «Ремоделюван-
ня управління». Змішана модель реформування 
управління характерна для скандинавських країн, 
а також для країн з перехідною економікою. Ос-
новою нової концепції державного управління є 
модель ринкового нагляду.

Ринкова модель поведінки, на думку А. Л. Фрі-
дберга (Aaron L. Friedberg, (Winter 2021/2022)) 
вважається прийнятною для державних служ-
бовців усіх рівнів. Їхня діяльність мотивується 
й оцінюється так, ніби вони є учасниками функ-
ціонування ринку. Структура організації управ-
ління державним сектором подібна до структури 
підприємницької організації [10, c. 97].

Хоча інтерпретація нової концепції публічного 
управління є різною, а конкретні форми її прак-
тичного застосування також різні, але пов’язані 
з особливостями кожної країни, основний напря-
мок змін можна підсумувати таким чином:
 – орієнтація на результати (ефективність, резуль-
тативність, рентабельність та якість послуг) під 
час прийняття державних управлінських рішень;

 – зменшення адміністративних витрат, персоналу, 
ресурсів та функцій уряду за допомогою прива-
тизації та інших ринкових механізмів;

 – відокремлення функції закупівлі суспільних 
благ і послуг від її функції безпосереднього 
забезпечення, створення та сприяння системи 
постачання суспільних благ і послуг, заміни 
бюрократії та організації доставки суспільних 
благ споживачам з акцентом на конкурентоспро-
можність і короткострокові контракти системи;

 – зменшення регуляторного контролю (дерегуля-
ція), прозорість і відкритість діяльності держав-
ного сектору, покращення механізмів звітності 
та моніторингу;

 – деконцентрація у сфері публічного управління, 
запровадження принципу субсидіарності, шляхом 
максимального наближення центрів прийняття 
рішень до перерозподілу ресурсів та надання 
послуг для споживачів;

 – створення конкурентної основу для діяльності 
органів державної влади, перетворивши громізд-
кі бюрократичні структури на напівавтономні 
інституції, що характеризуються високим сту-
пенем мобільності, конкурентоспроможності та 
креативності, використовуючи у своїй діяльності 
управлінську практику приватних компаній;

 – акцент на взаємозв’язку влади та відповідально-
сті, політичній відповідальності топ-менеджерів 
за реалізацію порядку денного уряду, незаан-
гажованості позапартійності та нейтральності 
публічного управління;

 – реформування традиційного правового статусу 
державних службовців, зокрема, шляхом запро-
вадження строкових контрактів у формі найму, 
продовження яких залежить від результатів 
виконаної роботи, надання державним адміні-
страторам більшої свободи у виборі засобів для 
досягнення своїх цілей та зміцнення особистого 
відповідальність;

 – перехід від «шлюзового» контролю інвестиційних 
ресурсів і бюрократичних процедур і правил до 
запровадження чітких показників для оцінки 
кінцевих результатів у масштабах організації та 
окремих працівників, орієнтованих на безпосе-
редніх споживачів державних послуг, система-
тично оцінюючи успішність впровадження дер-
жавних програм державних послуг [11, с. 1016].
Концептуалізація поняття «governance» свідчить 

про формування певної форми господарювання, суть 
якої втілена у формулюванні «управління без уря-
ду» [12, c. 28]. Слово «управління» в українському 
перекладі має кілька значень: управління, загальне 
управління, регулювання. Описуючи нову модель 
менеджменту, найбільш вдалим натяком є   викори-
стання українського еквівалента «врядування».

Існують й інші форми детермінації поняття 
«врядування», у тому числі «good governance», 
«leadership» [13]. Узагальнюючи різні підходи до 
аналізу управлінської діяльності в категорії управ-
ління, можна виділити наступні характеристики:
 – публічне управління — це практика координації 
діяльності всіх державних інституцій (національ-
них, приватних, державних і міжнародних) на 
всіх рівнях, згідно з принципами рівної участі, 
прозорої комунікації, широкої дискусії та кон-
сенсусу;

 – усі керуючі партнери мають спільні завдання, 
діляться своїми ресурсами та не шукають осо-
бистої вигоди;

 – при прийнятті політико- управлінських рішень 
орієнтуватися на дотримання балансу інтересів 
усіх учасників процесу управління та досягнення 
спільних інтересів;

 – оцінювати управління громадськими справами не 
лише через економічні показники ефективності, 
а й через політичні та етичні критерії;

 – впровадження нових процедур та форм взає-
мопідзвітності уряду, громадського сектора та 
бізнес- асоціацій.
Ми вбачаємо ряд ознак, які засвідчують ймо-

вірність зсуву парадигми державного управління, 
зазначені трансформації мають різновекторний 
характер — від традиційного бюрократичного 
управління:
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1) до ринкової моделі державного регулювання 
суспільних відносин;

2) до мережевих форм публічного управління, 
а також забезпечення захисту суспільних благ;

3) та до нового способу управління заснованого на 
засадах партнерства, консенсусу та рівноправно-
сті між урядовими і неурядовими інституціями.
На основі проведених наукових досліджень ми 

пропонуємо авторську модель реформування орга-
нів публічного управління в Україні:

І. На першому рівні повноваження міжнарод-
них інституцій, зокрема, Ради Безпеки ООН, яка 
в межах своїх повноважень:
1) приймає рішення про створення в Україні:
 – Ради уповноважених представників (РУП);
 – Експертної місії (ЕМ);
 – Адміністративного Арбітражу (АА);

2) приймає регламентні документи щодо діяльності 
РУП, ЕМ та АА.

3) заслуховує щорічні звіти про діяльність зазна-
чених публічних інституцій.
Рада уповноважених представників — це коле-

гіальний орган державного управління, кількісний 
та якісний склад якого становить по одному пред-
ставнику від країн G-20 та представників від ООН, 
МВФ та МБ з постійною їх ротацією кожні 3 роки.

До повноважень Ради уповноважених представ-
ників належать:
1) підготовка проектів законодавчих актів;
2) направлення законопроектів через Президента 

України до Верховної Ради України;
3) наділення правом вето, з можливістю подолан-

ня його двома третинами від конституційного 
складу Парламенту України;

4) заслуховування щорічних звітів Президента 
України та Верховної Ради України про стан 
захисту прав і свобод людини та громадянина.
Експертна місія — виконавчий орган дер-

жавної влади у сфері економічної безпеки та 
транскордонного співробітництва, кількісний та 
якісний склад якого формується з урахуванням 
представників від неурядових організацій глобаль-
ної системи, ТНК.

До повноважень Експертної місії належить:
1) аналіз економічної політики та ухвалення від-

повідних рішень (Резолюцій);
2) виявлення ризиків щодо гарантованих показ-

ників економічної безпеки;
3) підготовка пропозицій для Ради уповноважених 

представників;
4) підготовка проекту Державного бюджету Укра-

їни та контроль за його виконанням;
5) затвердження програм соціально — економічного 

розвитку та контроль за їх виконанням.
Адміністративний арбітраж — орган судової 

влади, кількісний та якісний склад якої форму-
ється до 10 арбітрів з постійною їх ротацією кож-
ні 3 роки.

До базових повноважень належить:
1) розгляд звернень Уряду України у разі незгоди 

з ветуванням РУП рішень Президента України, 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України;

2) вирішення конфлікту повноважень органів дер-
жавної влади;

3) контроль за процесом укладення адміністратив-
них договорів з метою уникнення конфлікту 
повноважень органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування.
ІІ. Відповідно до положень ст. 9 Конституції 

України чинні міжнародні договори та угоди, 
а також Резолюції ООН, які регламентуватимуть 
порядок формування та повноваження Ради упов-
новажених представників, Експертної місії та Ад-
міністративного арбітражу є складовою частиною 
національного законодавства України.

Завдяки створенню системи глобалізаційних 
правових інституцій відбудеться суттєва кон-
вергенція концептуальних рамок, стратегій, ме-
тодологій та інструментів, які використовують 
реформатори державного сектору. Водночас, гло-
бальність процесу реформування не означає існу-
вання єдиного, загальнообов’язкового набору ідей 
і практик, застосовних до всіх без винятку країн. 
І навпаки, ігнорування місцевих умов стане основ-
ною перешкодою для створення новіших моделей 
державного управління, які можуть вирішувати 
суспільні проблеми в глобалізованому середовищі.

Отже, виключною тенденцією наукових дослі-
джень академічних вчених та практиків публіч-
ного управління стане подальше удосконалення 
тих аспектів управлінських реформ, які мали по-
зитивні результати, та підтримку нової хвилі ідей 
щодо шляхів проведення адміністративної рефор-
ми та покращення механізмів публічного управ-
ління через створення системи глобалізаційних 
правових інституцій.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших досліджень у даному напрямі. Отже, 
для держав із стійкими політичними системами 
глобалізація створює певні переваги при прийнят-
ті рішень з найважливіших питань міжнародної 
політики, проте, в рамках таких організацій, як 
ООН, рівність усіх країн поки що залишається ре-
альною. Можливі прояви дисбалансу у відносинах 
між країнами з різним рівнем розвитку створю-
ють певну загрозу світовій системі відносин, але 
поки що не є критичними. На основі цього цілком 
можна говорити, що глобалізація несе нові загро-
зи та виклики публічному управлінню. Однак, 
у той же час саме глобальна система міжнарод-
них відносин відкриває широкі можливості для 
формування нової системи публічного управління 
шляхом створення системи глобалізаційних пра-
вових інституцій.
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