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СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
З РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ  

ЩОДО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ГРОМАДЯНАМ

Період пізньої дорослості є часом багатьох змін, які вимагають адаптації людей похилого віку до нових умов життя, 
для багатьох пенсіонерів цей період сприймається як час втрати наявних можливостей. Проте слід пам’ятати, що похилий 
вік уособлює період подальшого розвитку та продовження попередніх етапів життя, і перш за все час завдань для державної 
гуманітарної політики щодо системи неперервної освіти. У цей період життя активність, незалежно від її форми, є одним 
із факторів, що сприяють адаптації людей похилого віку до нових умов. 

Університети третього віку – це заклади, які, активізуючи людей похилого віку, допомагають їм адаптуватися до 
змін, що відбуваються в сучасному світі, вони розвивають різні форми своєї діяльності донині. Передбачається, що уні-
верситети третього віку стануть можливістю для самореалізації людей старшого віку, а також послаблять революційні 
настрої молоді, знайомлячи старше покоління з навчальними інституціями. Університети третього віку є також геронто-
логічними установами, їхня мета покращити умови життя літніх людей, а й допомогти їм у розвитку.

Участь у заняттях університету третього віку відіграє важливу роль у житті слухачів, вона активізує їх не лише 
інтелектуально, а й фізично та в соціальному аспекті. Нині серед літніх людей зростає інтерес до освіти протягом усього 
життя та увага до того, щоб залишатися активними в пізньому зрілому віці. Така ситуація є викликом для таких інститу-
цій, як університет третього віку, особливо в епоху швидкого розвитку сучасного суспільства. Іншим важливим фактором 
функціонування університету третього віку є той факт, що серед літніх людей доступ до сучасних засобів комунікації 
з кожним роком стає все більш поширеним. 

Безсумнівно, незабаром стане неминучим, що сучасні технології, такі як електронне навчання чи онлайн-журнали, 
отримають широке використання у навчанні старших осіб. Цей тип освіти може виявитися особливо привабливим для 
окремих людей, які з різних причин не можуть брати участь у заняттях у вказану дату. Використання нових технологій 
у навчанні людей похилого віку дасть їм можливість брати активну участь в отриманні нової інформації в різних галузях 
знань. Це дозволяє людям похилого віку зберігати бажання до життя, незважаючи на виникаючі проблеми та обмеження, 
пов’язані з віком.

Університети третього віку сприяють підтримці активності літніх людей, а також позитивно впливають на якість 
життя людей, які беруть участь у заняттях. Ці інституції, як у минулому, так і сьогодні, є однією з найпопулярніших форм 
активізації старших людей, проте з часом і університет третього віку, через доступність нових технологій, доведеться 
адаптувати свої навчальні плани і форми навчання до нових можливостей. Використання сучасних технологій дозволяє нала-
годжувати співпрацю між різними університетами третього віку, що діють у різних країнах. 

У зв’язку зі зростанням доступності нових технологій онлайн-форма занять університету третього віку є цікавим 
напрямком розвитку діяльності цих закладів у майбутньому. Ефективна комунікація може стати формою урізноманітнення 
освітніх програм, шансом для слухачів вивчити іноземну мову, а також можливістю зав’язати цікаві знайомства та позна-
йомитися з іншими культурами. Університети третього віку належать до системи постійної освіти, вони мають зміцню-
вати здоров’я, стимулювати розумову та фізичну активність та творче самовираження. 

Ключові слова: державна гуманітарна політика, університет третього віку, соціальна комунікація, старші люди, 
світовий досвід, освітній розвиток.

N. О. Bazyliak. World experience of formation of the state humanitarian policy on development of activity of universities of 
the third age concerning rendering of educational services to citizens

The period of late adulthood is a time of many changes that require the adaptation of the elderly to new living conditions, 
for many retirees this period is perceived as a time of loss of existing opportunities. However, it should be remembered that old age 
represents a period of further development and continuation of the previous stages of life, and above all – the time of the next tasks for 
the individual. During this period of life, activity, regardless of its form, is one of the factors contributing to the adaptation of the elderly 
to new conditions.

Third age universities are institutions that, by activating the elderly, help them adapt to the changes taking place in the modern 
world, they are developing various forms of their activities to this day. It is expected that the universities of the third age will be 
an opportunity for self-realization of older people, as well as weaken the revolutionary mood of young people, introducing the older 
generation to educational institutions. Universities of the third age are also gerontological institutions, their goal is to improve 
the living conditions of the elderly, but also to help them develop.
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Participation in the classes of the third age university plays an important role in the life of students, it activates them not only 
intellectually, but also physically and socially. Today, older people are growing interested in lifelong learning and paying attention 
to staying active in later adulthood. This situation is a challenge for institutions such as the University of the Third Age, especially in 
the era of rapid development of modern society. Another important factor in the functioning of the University of the Third Age is the fact 
that among the elderly access to modern means of communication is becoming more common every year.

Undoubtedly, it will soon be inevitable that modern technologies, such as e-learning or online journals, will be widely used in 
the education of older people. This type of education may be particularly attractive to individuals who, for various reasons, are unable 
to participate in classes on that date. The use of new technologies in the education of the elderly will enable them to take an active part 
in obtaining new information in various fields of knowledge. This allows the elderly to maintain a desire to live, despite the problems 
and limitations associated with age.

Third-year universities help to support the activities of older people, as well as have a positive impact on the quality of life 
of people who participate in classes. These institutions, both in the past and today, are one of the most popular forms of activating 
older people, but over time, the university of the third age, due to the availability of new technologies, will have to adapt their curricula 
to new opportunities. The use of modern technologies allows to establish cooperation between different universities of the third age, 
operating in different countries.

Due to the growing availability of new technologies, the online form of classes at the University of the Third Age is an interesting 
direction for the development of these institutions in the future. Effective communication can be a form of diversification of educational 
programs, a chance for students to learn a foreign language, as well as an opportunity to make interesting acquaintances and get to 
know other cultures. Third-year universities belong to the system of continuing education, they should promote health, stimulate mental 
and physical activity and creative self-expression.

Key words: state humanitarian policy, university of the third age, social communication, senior people, world experience, 
educational development.

Постановка проблеми. Старіння населення зацікавило багатьох дослідників цією важливою проблемою, 
оскільки гідна старість є важливою для якості життя. Тому важлива роль у підготовці людей до старості від-
водиться університетам третього віку, основною метою яких є стимулювання людей похилого віку до активної 
діяльності. На даний час дуже стрімкий прогрес цивілізації викликає необхідність виховувати особистість про-
тягом усього життя. 

Місією університетів третього віку є проведення досліджень старості та старіння з метою оптимізації життя 
людей похилого віку, а також сприяти їх всебічному розвитку, зазначені заклади підтримують інтелектуальну, 
фізичну та творчу мобілізацію старших осіб. Люди, які беруть участь у цьому процесі, легше пристосовуються до 
змін, навіть у літньому віці, вони більш м’яко проходять процес становлення старшого, завдяки освіті пенсіонери 
набувають та оновлюють знання протягом життя [2]. Потреба та бажання продовжувати освіту дорослих безпосе-
редньо залежить від рівня освіти, це стосується і людей похилого віку. 

Багаторічна діяльність університетів третього віку змінила імідж літньої людини, показала їм можливість 
навчання, інтелектуальної діяльності, художньої та фізичної діяльності, слухачі університету третього віку вияви-
лися здоровішими за своїх однолітків, активнішими та позитивнішими щодо свого життя та майбутнього. Виявля-
ється, літні люди готові змінити свої погляди, поповнити свої знання, шукати нові інтереси, слухачі університету 
третього віку цінують особистий контакт. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Навчання літніх людей передбачає неформальну освіту як частину 
життя, включаючи соціальні зустрічі, які дають знання та формують спосіб мислення про світ шляхом обміну 
інформацією. Зокрема, E. Трафіалек широко досліджує моделі університету третього віку, дослідник генезису 
університету третього віку пов’язує відповідні зміни з діяльністю Міжнародного геронтологічного товариства, 
Європейського об’єднання із соціальних питань, Міжнародного центру соціальної геронтології. 

Формалізовані моделі освіти відходять у минуле, з’являється самоосвіта, що охоплює всю структуровану 
навчальну діяльність, яка не відповідає визначенню традиційної освіти. Отже, ншу типологію моделі універси-
тету третього віку представляє канадський професор Дж. Дескот. Вона заснована на фінансуванні університетів, 
а у Франції, Чехії та Китаї їх фінансує Міністерство освіти. У цій типології немає університетів третього віку, 
які фінансуються за рахунок особистих внесків. Це той випадок, коли університети третього віку є факультетами 
закладу, а слухачі платять за відвідування певних занять, дані кафедри працюють добре і часто є одними з найкра-
щих університетів, як це було в університеті Ліона і Сорбонні. 

Метою статті є вивчення світового досвіду із можливістю імплементації державної гуманітарної політики 
у розвитку діяльності університетів третього віку з надання освітніх послуг громадянам.

Виклад основного матеріалу. Перший університет третього віку був заснований у Франції, в Тулузі 
в 1973 році, його створив професор міжнародного права та соціології П’єр Веллас. П'єр Веллас спілкувався 
з людьми похилого віку, під час перебування в Марокко та Алжирі він також спостерігав і розмовляв з людьми 
похилого віку, а також вирізнявся трьома поглядами: прагненням до інновацій, вірністю і наполегливістю. У нього 
було бажання створювати нові установи, проводити нові дослідження та реалізовувати нові проекти, Веллас 
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помітив необхідність створення закладу, який давав би можливість активізації та безперервній освіті людей у піз-
ньому зрілому віці. 

Значення мав і той факт, що обов'язок надавати освіту протягом усього життя був покладений на універси-
тети французьким Законом про вищу освіту 1968 р. П’єр Веллас, після вивчення геронтології та права, заснував 
першу експериментальну літню школу для пенсіонерів у Тулузі в 1972 році. Оскільки ця школа була дуже попу-
лярна серед літніх жителів міста, у 1973 році він створив перший університет третього віку. Даний заклад був 
доступний кожній людині пенсійного віку, вступних іспитів і кваліфікації не було, все, що вам потрібно було 
зробити, це заповнити анкету та сплатити мінімальний вступний внесок [3]. Велика популярність університету 
третього віку в Тулузі надихнула на створення цього типу закладу в інших регіонах Франції, дана модель прижи-
лася в більш ніж 60 французьких закладах. 

До 1979 року в класах університету третього віку брали участь понад 2000 слухачів. Усі французькі універси-
тети третього віку на початку та наприкінці 1970-х належали до університетів, використовували їхню інфраструк-
туру та роботу викладачів. Навчальна програма була адаптована до потреб людей похилого віку та охоплювала 
питання соціально-медичних проблем старших людей. Перший університет третього віку був розроблений для 
активізації та навчання людей, які не змогли отримати знання в молодості, проте головною метою університету 
третього віку було покращення якості життя людей похилого віку. Не менш важливою метою була можливість 
розширення знань про процеси старіння, а також проведення досліджень у галузі геронтології. 

У 1975 році була створена Міжнародна асоціація університетів третього віку (AIUTA), через рік асоціація 
розпочала свою роботу. Основним завданням асоціації, як на початку її існування, так і зараз, є міжнародна співп-
раця та обмін інформацією між університетами третього віку по всьому світу. У 1975 р. вже існували університети 
третього віку в Бельгії, Швейцарії, Польщі та Італії, інші заклади такого типу були створені й в інших країнах, 
а не тільки в Європі. Зараз університети третього віку працюють на всіх континентах, їхня діяльність набула сві-
тового успіху, зокрема перший університет третього віку в Китаї був заснований в 1983 році у провінції Шандун, 
статистика свідчить, що в Китаї на кінець 1999 р. було вже 16 676 таких закладів. 

В Австралії перший університет третього віку був створений в 1984 році в Мельбурні, навчальна система 
цього університету третього віку була заснована на британській моделі. Протягом наступних 10 років після 
створення першого університету третього віку в Мельбурні кількість цих закладів в Австралії зросла до 108 
незалежних груп. Створення та розвиток університету третього віку, безсумнівно, сприяло поширенню знань 
про проблеми старості у світі, що в свою чергу призвело до створення багатьох інших організацій, метою яких 
є покращення якості життя людей похилого віку [1].

 Нині у світі має перевагу французька модель, пов’язана з академічним центром, та британська, що діє в рам-
ках взаємодопомоги. Французька модель була прийнята в таких країнах, як: Бельгія, Швейцарія, Польща, Італія 
та Іспанія. Університет третього віку, що працює на основі цієї моделі, базується на тісній співпраці з традиційним 
університетом, вони ведуть як викладацьку, так і науково-дослідницьку діяльність, а викладачами є переважно 
академічні викладачі. Діяльність більшості закладів фінансується за рахунок особистих внесків, субсидій місце-
вої влади, пожертвувань приватних спонсорів, а також коштів, отриманих від державних університетів. Значною 
мірою учасниками занять є люди пенсійного віку, але зазвичай вік 60 років не потрібен. 

Британська модель університету третього віку, яка також називається Cambridge, була створена в 1981 році, її 
представив Пітер Ласлетт, якого часто називають батьком британської моделі. Вона передбачає, що старість – це 
не демографічна, а соціальна категорія, британська модель спирається на самодопомогу слухачів і зазвичай не 
пов’язана з традиційними навчальними закладами. Ця модель базується на припущенні, що «ті, хто навчається, 
повинні також вчити, а ті, хто навчає, також повинні вчитися». Тому, у британській моделі немає відмінності між 
викладачем і слухачем, а члени університету третього віку вільні у виборі предметів і методів навчання. 

Автономність у даному аспекті має великий вплив на планування навчальних програм, які адаптовані до 
очікувань людей старшого віку. Тому особи, які є економічно неактивними і вже не мають сімейних обов’язків, 
мають можливість навчатися в університетах третього віку. Британський тренд університету третього віку поши-
рився в основному на Великобританію, Австралію, Ірландію та Нову Зеландію. Через різноманітність систем 
освіти та умов розвитку суспільств в окремих країнах змінювалася модель та сфера діяльності університетів 
третього віку. 

Північноамериканська модель зони французької мови є поєднанням англосаксонської та французької моде-
лей, університетську формулу занять доповнює значна участь студентів при виборі тем викладання. Південноа-
мериканська модель характеризується зв'язками з університетом, однак студенти університету – це не лише люди 
старшого віку, а й також соціально відсторонені люди. Китайська модель робить акцент на традиційному мисте-
цтві, ремеслах і формуванні фізичної гармонії літніх людей, в її основі лежить вчення, згідно з яким правильна 
освіта має бути не тільки корисною для окремої людини, але й іти на користь суспільства в цілому.

Під якістю життя уособлюється детермінанта задоволеності, перспектива успішної старості у сприйнятті 
людей похилого віку [5]. Якість життя в психологічних визначеннях, часто визначається задоволеністю індивіда 
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оптимальною якістю власного життя. Задоволеність може бути загальною оцінкою рефлексії життя, здоров’я чи 
стосунків з іншими людьми, а якість життя відображає емоційне та когнітивне ставлення до конкретних сфер 
життя. Безумовно, геронтологічні кола вплинули на розвиток університету третього віку, але крім класичної 
моделі, завжди існують різні проміжні типи. Тому, на додаток до класичної моделі, установа, що працює в уні-
верситеті, котра займається дослідженнями, навчанням та ініціюванням творчої діяльності, стали з'являтися про-
міжні моделі, в яких домінувала одна галузь. 

Певною мірою це виражалося такими назвами: університет вільного часу, університет часу в розпорядженні, 
університет кожного віку, академія старших, академія ветеранів, університет між поколіннями, а нещодавно уні-
верситет четвертого віку, однак класична французька модель є актуальною і вважається базовою. В університетах 
третього віку викладають іноземні мови, мову жестів, комп’ютерні навички, а також каліграфію, живопис, танці, 
вирізання з паперу, гру на інструментах та основи природної медицини. Зокрема онлайн-університет працює 
в Австралії як університет третього віку для Австралії, але також відкритий для учасників з усього світу, інтернет 
дозволив Австралії запустити курси рідної мови. 

Деякі університети третього віку спонсоруються різними закладами, у тому числі коледжами, безкоштовно 
надаючи приміщення. У багатьох університетах третього віку викладачі та організатори проводять заняття, 
послуги секретаря та все роблять безкоштовно. Волонтери прибирають кімнати, надсилають повідомлення, пла-
тити потрібно лише за телефони, світло та опалення [4]. Деякі університети третього віку часто є асоціаціями, 
і участь у заняттях вимагає сплати членського внеску, китайські університети третього віку безкоштовні в сіль-
ській місцевості, а в містах учасники платять. 

Учасники також сплачують членський внесок для федерації університетів третього віку у своїй країні 
та AIUTA – для Міжнародної асоціації університетів третього віку. У Квебеку, Канада, проходить семінар у вигляді 
розповіді про життя, знання старших в суспільстві, історія життя, це автобіографічний семінар, який спонукає 
вчитися на своєму житті, типовому для біографічної дидактики. Протягом багатьох років університет третього 
віку в Лодзі (Польща) викладає есперанто та японську мову, поєднуючи зі вступом до японської культури. Мов-
ний курс не лише полегшує використання мови, але також має на меті допомогти зламати стереотипи німця. 

Оцінювання процесу навчання літніх людей, як правило, не відбувається в університетах третього віку, дані 
університети є відкритими навчальними закладами, крім плати, вони не вимагають жодних інших форм утри-
мання. Свобода використання повна, виконувати ці добровільні зобов’язання не потрібно. Однак є установи, які 
накладають на учасників конкретні зобов’язання, старші люди, якщо вони вирішать брати в них участь, повинні 
їм підкоритися. Одним з них є Відкритий університет в Англії. С. Кленнелл вивчав участь літніх людей у цьому 
університеті, хоча більшість 60-річних і 70-річних отримали низькі та середні оцінки, 12,4% закінчили цей склад-
ний і вимогливий університет з гарною або позитивною оцінкою. 

Міжнародні дослідження організовуються в рамках проектів Grundwig, у ньому беруть участь університети 
третього віку з Німеччини, Іспанії, Польщі та Італії. Дослідження через Інтернет стало важливою тенденцією 
в роботі університету третього віку, у 1998 році в Німеччині був представлений цілий перелік тем дослідження, 
що здійснюються через Інтернет. Цей дослідницький потік проходить під патронатом Ульмського дослідницького 
центру, який співпрацює з міланським Eu-106 Articles – Seniors in the science community ropean network learning in 
Later Life, заснований у 1995 році.

Подібні заклади з'явилися на інших континентах на додаток до World університет третього віку в Австралії, 
у 1997 році був створений університет без кордонів у Бразилії, а подібний університет працює в Чилі. Навіть тра-
диційна Італія розробила програму «Від пера до комп’ютера». За програмами Grundwig і Socrates організовується 
польський університет третього віку «Відкриті двері Європи», в якій беруть участь студенти центрів з Польщі, 
а також з Німеччини, Іспанії та Італії. 

Висновки із досліджуваного матеріалу і перспективи подальших розвідок в цьому напрямку. Університети 
третього віку стали закладами, які застосовують нові компетенції, технології навчання та крокування в ногу 
з сучасністю, безперервна освіта – це не тільки привілей, вона стала обов'язком, необхідністю. Організатори 
університету третього віку бачать в аудиторії силу, яка не може бути пасивною масою, було проаналізовано 
ставлення літніх людей до інформації, поданої у пресі, радіо та телебаченні. У структурі університету третього 
віку повинні бути створені дискусійні клуби, кожен університет має мати речника, осіб, які ініціюють дискусії 
та контакти із ЗМІ. 

Соціальна партнерська функція університету третього віку дуже важлива, хоча у слухачів часто не вистачає 
терпіння, вони поспішають, займають зручніші місця, водночас думають про друзів, передають їм привітання. 
Слухачі університетів формують органи самоврядування, старші люди включають студентство у свої життєві 
проекти, вони мріють про оволодіння іноземною мовою, що практикується під час прямого та непрямого кон-
такту на заняттях. Університети третього віку повинні співпрацювати у створенні знання, у його розвитку, зав-
дяки їм має розвиватися геронтологія, що стосується старості та процесів старіння. 
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заступник директора з навчальної та виховної роботи, 
викладач Сумського фахового коледжу економіки 
і торгівлі

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВА  
В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

У статті досліджено сутність поняття команди; визначено формування команди педагогічних працівників, обґрун-
товано наявність кризових явищ у сучасному суспільстві та їх плив на формування креативної корпоративної культури, під 
час освітнього процесу в період змішаного навчання; інноваційні процеси у розвитку навчального закладу, освіти; визначено 
етапи формування ефективної роботи команди; запропоновано рекомендації з питань впливу на формування успішної особи-
стості конкурентоспроможного випускника. Робота закладу освіти в умовах пандемії відбувається з переходом на змішане 
навчання, що включає в себе елементи дистанційного та очного навчання. Отримання нових навичок і вмінь проведення 
навчальної діяльності, потребує поглиблення теоретичних знань, удосконалення ефективної роботи з використанням інно-
ваційної діяльності, покращення освітнього процесу. Педагогічним працівникам потрібні нові знання з психологічного форму-
вання особистості випускника, вміння зацікавити здобувачів освіти на дистанційному навчанні отримувати освіту та бути 
успішними. Щодо кризових явищ потрібно згадати і про наявність політичної та економічної криз та їх вплив на суспіль-
ство та молодь особисто. Ефективне керівництво студентською молоддю можливе якщо надавачі освітніх послуг вміють 
швидко реагувати на вимоги часу, орієнтуються на кожну особистість студента, враховуючи усі обставини та умови їх 
розвитку, як внутрішні спонукання отримати освіту так і зовнішні чинники. Сучасна молодь дуже вразлива, тому потрібно 
надати якісні освітні послуги, вплинути на формування світогляду та допомогти стати успішною людиною, знайти своє 
місце у житті. Такими повинні бути сучасні педагоги, які працюють в одній команді, ефективно використовують знання, 
вміння та навички роботи, постійно займаються самоосвітою та надихають і виховують громадянську позицію у молоді.

Головним мотиватором розвитку успішної ефективної команди педагогічного колективу є формальний лідер навчаль-
ного закладу, який власним прикладом засвідчує командні цінності роботи колективу, вміє взаємодіяти з громадою, мотивує 
на досягнення нових цілей та покращення роботи закладу освіти.

Ключові слова: лідерство, ефективне управління, педагогічний колектив, команда, кризові явища, креативна корпора-
тивна культура, змішане навчання, інноваційна діяльність, громадянська позиція.

O. P. Belyaeva. Efective team management of the pedagogical team in crisis conditions
The article deals with the essence of the team concept; is determined the formation of pedagogical team workers, is proved 

the presence of crisis phenomena in modern society and their influence on the formation of creative corporate culture during 
the blended educational process; is substantiated the innovative processes in the development of educational establishments; 
is identified the effective stages of team work formation; is offered recommendations on influencing the formation of a successful 
competitive graduate. The work of the educational establishments in the pandemic conditions and it transition to blended studying, 
with the elements of distance and full-time studying. Getting new educational skills and abilities in different activities that requires 
deepening of theoretical knowledge, improvement of effective work with the use of innovative activities and improvement educational 
process. Teachers need new knowledge about the graduate's psychological formation, the ability to interest students while distance 
studying to receive education and be successful. It is necessary to mention about the political and economic crises and their impact on 
our society and young people. Effective team management of students is possible if educational service providers are able to respond 
quickly to the time demands, focus on the student's personality. They must pay attention to all the circumstances and conditions 
of students’ development, their internal motivations to get education and other external factors. Modern youth is very vulnerable, so it 
is necessary to provide them good education, influence on their worldview and help them to become a successful person, find their own 
place in today’s life. It is the purpose of modern teachers who work in a team and effectively use their knowledge, skills and abilities 
of work. Teaching stuff is always engaged in self-education and inspire and cultivate civic position in youth.

Formal leader is the main motivator of a successful effective team in educational establishment. He is an example for his team, 
demonstrates team values, and is able to interact with the community, motivate to achieve new goals and improve work of educational 
establishment.

Key words: leadership, effective team management, teaching staff, team, crisis conditions, creative corporate culture, blended 
learning, innovation activity, civic position.

Постановка проблеми. Розвиток держави характеризується в трьох аспектах: політичний розвиток, еконо-
мічний та соціальний. Кризове явище в одному напрямку тягне за собою ланцюжкову реакцію. Для гармонійного 
розвитку усіх процесів в державі потрібен системно-діяльнісний підхід, будь то формування ешелонів влади, 
проведення реформ в економіці, розвиток науки і освіти, удосконалення технічної бази, що є необхідною умовою 
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розвитку суспільства. Громадянське суспільство має успішний розвиток, якщо є стабільність у отриманні дохо-
дів та психологічному комфорті, вмінні співіснувати і бути толерантними до кожного члена суспільства. Дитина 
отримує перші знання від родини і продовжує освіту протягом життя. Родина є першої станцією в житті кожної 
людини. Проходячи процес соціалізації завжди потрібно робити вибір. Саме молодь є рушійною силою майбут-
нього розвитку держави і завдання кожного вихователя, педагога, надати якісні освітні послуги, які дійсно впли-
нуть на формування громадянської позиції, особистості, яка зможе швидко реагувати на виклики суспільства, 
політичні та економічні зміни, буде вміло та толерантно працювати у команді, приймати рішення задля покра-
щення свого життя та життя громади, формувати активну життєву та громадянську позицію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і прикладним аспектам поняття команди присвячені 
праці багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців, серед яких – М. Белбін, Д. Веттен, М. Геллерт, Р. Дафт, Л. Кара-
мушка, А. Кабанов, І. Мазур, С. Нестуля, Г. Паркер, Ю. Петренко. Феноменом корпоративної культури ефектив-
ної команди присвячені праці В. Сате, Т. Пітерс, Р. Уотерман, О. Апостелюк, Н. Приймак та ін. Однак проблема 
формування ефективної команди в сучасних кризових умовах потребує ґрунтовного та розширеного дослідження. 

Мета статті – дослідження механізму формування та управління сильною командою, яка постійно удоскона-
люється та стає ефективною. В умовах сучасного життя суспільства, підвищення соціальної активності, відпові-
дальності, формування громадянської позиції набувають особливого значення. Щоб узагальнити етапи розвитку 
управління командою, а саме командою педагогічних працівників, що готують майбутніх фахівців, конкурен-
тоспроможних працівників на ринку праці, потрібно детально вивчити умови, можливості, причини і наслідки 
діяльності компетентного керівника, управлінця, який своїм прикладом надихає до створення позитивної атмос-
фери для отримання освіти, становлення особистості, досягнення успіхів та процвітання закладу освіти. Один із 
якісних показників навчального закладу – це результативність роботи педагогічного колективу.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах розвитку освіти, діяльності навчальних закладів, значного 
поширення набуває питання формування колективу, пошук цінностей, заохочень до командної діяльності. Здат-
ність до кооперації та партнерства, колективна відповідальність за результати спільної праці, розвиток особи-
стісного потенціалу, уміння адаптуватися до змін навколишнього середовища – повинні стати головними рисами 
в роботі кожного колективу. Так, Р. Дафт визначає команду як групу людей, котрі взаємодіють між собою, коорди-
нуючи свою роботу для досягнення спільних цілей, доповнюючи й розвиваючи один одного [1].

Дослідження роботи високоефективної команди показали, що спільна мета, взаємодія учасників педагогіч-
ного колективу, координована робота, відчуття необхідності, потрібності, можливість реалізувати свій потенціал, 
розвиватися – ключові компоненти ефективної роботи.

Формування команди у педагогічному колективі – це динамічний процес, що передбачає певні етапи, як-то 
планування, формування, нормалізація, виконання, моніторинг, контроль.

Зокрема на етапах планування та формування простежується високий ступінь невизначеності щодо цілей, 
структури та лідерства. Кожен повинен думати про себе, як про члена команди, її частину. Період протистоянь 
у середині колективу повинен бути недовгий, а конфлікти вирішуватися конструктивно.

На етапі нормалізації налагоджується тісні стосунки, члени педагогічного колективу починають демонстру-
вати здатність до співпраці. Етап закінчується в момент утвердження структури команди, коли її члени поділяють 
спільний для всіх набір сподівань щодо відповідної ділової поведінки, цілей та корпоративної культури.

Наступний етап пов’язується з виконанням завдань. Для постійних команд це останній етап, а для тимчасо-
вих команд – тих, що мають обмежене коло завдань, існує ще етап розпуску [2].

Роль керівника закладу освіти, як лідера в ефективній діяльності педагогічного колективу полягає в умінні 
досягати 4 цілей:

•	 впровадження інновацій, адаптація до змін;
•	 підвищення продуктивності, активності дій;
•	 забезпечення високого рівня надання послуг;
•	 задоволення потреб співробітників [4].
У сучасному світі вкрай актуальним є вміння адаптуватися до змін, здатність узгоджувати та приймати 

рішення у кризових умовах, відповідно до вимог суспільства. Кожна ефективна команда педагогічних працівни-
ків повинна мати високу толерантність, емоційну стійкість, передбачуваність, гнучкість. 

Здатність швидко приймати рішення особливо актуальною стає у період пандемії, коли усі навчальні заклади 
переходять на змішану форму навчання. Щоб запобігти неминучої кризи, для формування ефективної діяльності 
педагогічного колективу як команди, потрібно:

•	 дотримуватися стратегічної мети;
•	 вміти змінюватися відповідно до вимог часу;
•	 створювати малі кризові команди;
•	 перезавантажувати ментальні моделі і плани.
Завдання керівника полягає у дбайливому ставленні до безпеки членів педагогічного колективу, швидкому 

ухваленні рішень, в забезпеченні безперервної діяльності закладу освіти. Важливу роль відіграє встановлення 
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чітких інструкцій до роботи, перерозподіл компетенцій членів команди, використання нової стратегії, яка надасть 
змогу зберегти усі цінності ефективної роботи. В умовах кризових явищ постійно змінюється ситуація та інфор-
мація, тому потрібно підтримувати репутацію команди, здоровий альтруїзм, вміння зосереджуватися на важливих 
справах, надавати їм пріоритетність.

Вагома роль у розв’язанні проблем в період реформ в державі належить інноваційній діяльності. Викори-
стання передових технологій, оновлення та модернізація в наданні освітніх послуг – це передумови досягнення 
високих конкурентних позицій в роботі ефективної команди. Особливого значення набуває застосування нових 
підходів і методів, форм і засобів, які відповідають запитам на ринку праці. Успішний інноваційний розвиток 
педагогічного колективу неможливий без корпоративної культури, що об’єднує співробітників навчального 
закладу в одне ціле та спрямовується на стимулювання їхньої креативності. 

Не менш важливу роль має вивчення сутності корпоративної культури, її складників та видів, а також вивче-
ння місця креативної корпоративної культури в системі управління інноваційним розвитком закладу освіти. Кор-
поративна культура в ефективній команді вивчена в різних аспектах. Так, В. Сате розглянув вплив культури на 
організацію життя в команді через сім процесів: прийняття рішень, контроль, комунікації, посвята себеорганізації, 
сприйняття організаційного середовища, виправдання своєї поведінки. Т. Пітерс і Р. Уотерман простежили зв’язок 
між культурою і значними досягненнями в роботі ефективної команди, описавши управлінську практику провід-
них фірм і виявивши ряд цінностей, що ведуть до успіху. Наочно корпоративну культуру в ефективній команді 
можна порівняти з течією річки: незалежно від того, чи є на поверхні хвилі або штиль, вона не змінюється. 

В умовах реформування освіти, для забезпечення інноваційного розвитку педагогічного колективу особли-
вого значення набуває креативний складник корпоративної культури. У закладі освіти, що приділяє увагу саме 
йому, панує креативність, кожен спеціаліст має змогу розвинути власні таланти.

Задовольнити потреби замовників, споживачів можна у випадку цілеспрямованого надання освітніх послуг 
[3]. Члени колективу творчо та системно підходять до виконання завдань, знаходять унікальні рішення, що доз-
воляє команді розвиватися та здобувати високий рівень конкурентоспроможності. Персоналу, який діє в межах 
корпоративної культури, орієнтованої нововведеннями, притаманні такі якості, як професіоналізм, креативність, 
висока інноваційна активність, розвиток дотримання загальноприйнятих в закладі освіти норм і правил пове-
дінки. З метою активізації діяльності серед членів педагогічного колективу важливе місце посідає наявність пер-
спектив розвитку творчої особистості, які повинні охоплювати не тільки фаховий, кваліфікаційний, особистісний 
поступ, соціально активну, лідерську позиції у колективі, а й можливість кар’єрного зростання. Вагомим меха-
нізмом сприйняття працівниками інноваційних завдань, спрямованих на розвиток та підвищення якості надання 
освітніх послуг, є дієва комплексна система мотивації персоналу, що враховує прагматичні та альтруїстичні інте-
реси працівників та надає кожному можливості на самореалізацію. Ефективна команда має інноваційну спрямо-
вану корпоративну культуру, де вирішальну роль відіграють енергійні менеджери-лідери [5].

У цьому контексті слід звернути увагу на азійську модель корпоративної культури, бо саме вона є взірцем 
для багатьох ефективних команд педагогічного персоналу. Справа в тому, що в країні «вранішнього сонця» пере-
конані: персонал – це головний ресурс розвитку суспільства і держави. 

Відтак співробітники відзначаються не тільки об’єктом управління, скільки суб’єктом діяльності, який бере 
активну участь у всіх процесах, що відбуваються у колективі. Не випадково однією з причин успіху японського 
менеджменту називають уміння працювати з людьми. Японцям належить авторство системи кайдзен – одного 
з підходів до поліпшення роботи організації. Саме в ній значну увагу приділяють корпоративній культурі [6].

Нерідко виникають проблемні моменти в житті команди, як міжособистісні стосунки, особистісний розви-
ток, рівень робочої мотивації та рівень тривожності. Згуртованість педагогічного колективу вирішується емпірич-
ним шляхом, без урахування наукових підходів. Відтак, виникає взаємозв’язок між реально існуючою практикою 
та вимогами суспільства. 

Упровадження в освітній процес педагогічного моніторингу дозволить психологізувати педагогічну діяль-
ність викладачів, навчально-виховний процес, що підніме професійний рівень педагогічного колективу, підвисить 
рівень якості освіти. Результати педагогічного моніторингу дозволять висвітлити позиції керівництва, виявити 
мікроклімат здобувачів освіти, учительського, батьківського колективів, надаючи тим самим можливість адміні-
страції закладу освіти аналізувати свої дії, відповідно планувати педагогічну діяльність.

Моніторинг використовується в різних сферах суспільної діяльності, а отже, належить до різних галузей нау-
кового знання. Уперше моніторинг було використано в ґрунтознавстві, в екології та інших науках. Так, в екології 
за допомогою моніторингу проводяться спостереження за станом навколишнього середовища з метою попере-
дження екологічних катастроф. Застосування моніторингу в медицині дає можливість виявити критичний стан 
людини, що загрожує її здоров'ю. У психологічних науках моніторинг використовують для виявлення тенден-
цій і закономірностей психологічного мікроклімату як окремих колективів, так і окремої людини. Таким чином, 
поняття «моніторинг» вивчається й використовується в межах різних сфер науково-практичної діяльності, у тому 
числі педагогічної. 
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Особливу увагу необхідно приділити етапу організації підготовки та впровадження моніторингу, що перед-
бачає такі кроки: визначення об'єкта та предмета дослідження; постановка завдання; формування гіпотези; збір 
інформації, планування, систематизація; отримання, узагальнення та обробка даних; формування наукових про-
гнозувань і відповідних пояснень. Відповідна організація передбачає необхідність отримання регулярної інфор-
мації про впровадження експериментального педагогічного дослідження; виявлення змін (позитивних чи нега-
тивних), визначення факторів, що впливають на якість освіти, та відповідна їх корекція, завчасне попередження 
небажаних результатів. Як правило, причиною проведення дослідження є недостатність наявних знань про те 
чи інше явище. Сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов'язаних функцій: функції спостереження 
та функції попередження. Функція спостереження дозволяє оцінити діяльність педагогічного колективу, порів-
няти її з іншими результатами. Функція попередження є запобігання небажаних результатів.

Останнім часом досить часто у сфері організації роботи колективу використовується коучинг – процес, спря-
мований на досягнення цілей у різних сферах життя. Це технологія партнерської взаємодії керівника і підлеглих, 
яка переміщує людину із зони проблеми до зони ефективного рішення. Ця система складається з певних мето-
дів і технік та дозволяє конкретно сформулювати бажаний результат, розробити нові підходи й чітко окреслити 
можливості досягнення запланованого результату, розкривши потенціал і здібності людини. Коуч (людина, яка 
використовує коучингові техніки) не виступає у ролі консультанта, не дає порад або рекомендацій, вона допомагає 
об’єктивно побачити ситуацію, проаналізувати її та знайти способи вирішення поставлених завдань, використо-
вуючи можливості та здібності іншої людини.

Керівнику при організації ефективної роботи колективу для вирішення певної проблеми (у нашому випадку – 
розвитку його творчої діяльності), коучинг допомагає досягти високих результатів, розвиваючи професійні й осо-
бистісні здібності підлеглих.

Висновки. Кожна команда працівників має унікальну історію створення, формування та удосконалення, 
перебуває у різних обставинах, а отже повинна завжди розвиватися. Важливо глибоко осмислити сильні і слабкі 
сторони та цінності своєї діяльності, ретельно обміркувати, як на їх основі розвивати плідну працю людей у колек-
тиві, котрі дотримуються спільних цінностей та ведуть до успіху. Світова пандемія та кризові явища зумовлюють 
потребу пошуку нових шляхів організації господарської діяльності, що мотивує формування ефективної роботи 
закладу освіти, формує ефективну команду, яка адаптується, та впроваджує нові запропоновані напрями та реко-
мендує свої, що дозволить досягнути результативності в умовах змін.
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УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ В ДЕРЖАВНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ  
КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я  

У ПЕРІОД ПАНДЕМІЧНИХ ВИКЛИКІВ COVID-19

Протягом останнього часу відзначено появу нових варіантних штамів вірусу COVID-19 які класифіковані ВООЗ, захво-
рювання характеризуються більшою активністю, а деякі викликають більш тяжкий перебіг захворювання. Успішне стри-
мування поширення вірусу SARS-CoV-2 визначається поширеністю інфекції та циркулюючих варіантних штамів, типами 
введених протиепідемічних заходів, їх застосування та дотримання, темпами розгортання вакцинації, ефективністю вак-
цинації та природного імунітету. Сьогодні вже накопичено більший обсяг фактичних відомостей про ефективність низки 
індивідуальних та колективних заходів. 

Для швидкого зниження важкого перебігу хвороби, а також захисту служб охорони здоров'я, першочергова увага 
в національних стратегіях вакцинації має бути приділена людям похилого віку, які наражаються на найбільший ризик важ-
ких результатів захворювання та працівникам охорони здоров'я. Водночас, після визначення пріоритетного порядку вакцина-
ції проти COVID-19 вразливих груп населення та успішної вакцинації людей похилого віку поширення вірусу може продовжи-
тися серед невакцинованих представників молодших вікових груп. 

Надалі буде необхідна подальша реалізація заходів щодо захисту здоров'я населення та соціальних обмежень з дотри-
манням індивідуального підходу. Особливо це важливо з огляду на брак відомостей про ефективність вакцин, як стосовно 
відомих штамів вірусу, так і тих, що можуть з'явитися в майбутньому, а також обмежені можливості дослідження щодо 
виявлення варіантних штамів у різних точках світу. Виявом нерівності у глобальному доступі до масової вакцинації є те, 
що в найближчому майбутньому контроль за поширенням захворювання в глобальному масштабі, як і раніше, визначати-
меться заходами щодо захисту здоров'я населення та соціальними обмеженнями у поєднанні з різними рівнями охоплення 
вакцинацією. 

Водночас, при запровадженні суворіших заходів щодо громадського здоров'я та соціальних обмежень необхідно брати 
до уваги їхні соціально-економічні наслідки, особливо в умовах високої залежності від повсякденної зайнятості в умовах 
неформальної економіки. Рішення щодо посилення, послаблення або впровадження заходів щодо громадського здоров'я 
та соціальних обмежень для боротьби з COVID-19 повинні бути співвіднесені з позитивними та негативними наслідками цих 
заходів для суспільства. До важливих аспектів відносяться наслідки у сфері громадського здоров'я, соціального благополуччя, 
прав людини, соціально-економічної рівності, проблематики суспільних настроїв. 

Сьогодні важливими є прийнятність вакцини та рівень її використання, впевненість та довіра, елементи мотивації 
для вакцинації, а також настрої у суспільстві та відповідність заходам захисту громадського здоров'я та карантинним 
обмеженням. При ухваленні рішення щодо адаптації заходів захисту громадського здоров'я та карантинних обмежень у цен-
трі уваги мають знаходитися громадське здоров'я та благополуччя суспільства. Заходи щодо захисту здоров'я населення 
та карантинні обмеження діють у комплексі, тому для забезпечення ефективного рівня ізоляції на сучасному етапі панде-
мічних викликів слід запроваджувати зазначені обмеження.

Ключові слова: управлінські підходи, пандемія COVID-19, епідеміологіні загрози, державна соціальна політика, каран-
тин, громадське здоров’я, особи.

V. R. Budzyn. Management approaches in the state social policy of quarantine measures for the public health system during 
the COVID-19 pandemic

Today, a greater amount of factual information has been accumulated on the effectiveness of a number of individual and collective 
measures. In order to rapidly reduce the severity of the disease, as well as to protect health services, priority in national vaccination 
strategies should be given to older people who are most at risk of serious disease outbreaks and to health workers. At the same time, 
once the priority of vaccination against COVID-19 vulnerable populations and the successful vaccination of the elderly has been 
determined, the spread of the virus may continue among unvaccinated young people.

Recently, the emergence of new variant strains of COVID-19 virus, which are classified by the WHO, the disease is characterized 
by greater activity, and some cause more severe disease. Successful control of the spread of SARS-CoV-2 virus is determined by 
the prevalence of infection and circulating variant strains, the types of anti-epidemic measures introduced, their application 
and compliance, the rate of vaccination deployment, vaccination effectiveness and innate immunity. Further implementation of measures 
to protect public health and social restrictions with an individual approach will be necessary. 

This is particularly important given the lack of information on the effectiveness of vaccines, both for known strains of the virus 
and those that may appear in the future, as well as limited research opportunities to identify variant strains around the world. 

© В. Р. Будзин, 2022
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A manifestation of inequality in global access to mass vaccination is that, in the near future, control of the spread of the disease 
on a global scale will continue to be determined by public health measures and social constraints, combined with different levels 
of vaccination coverage.

At the same time, the introduction of stricter measures on public health and social constraints must take into account their 
socio-economic consequences, especially in conditions of high dependence on daily employment in the informal economy. Decisions 
to strengthen, weaken or implement public health measures and social restrictions to combat COVID-19 must be weighed against 
the positive and negative effects of these measures on society. Important aspects include public health, social well-being, human rights, 
socio-economic equality, gender-based violence and public sentiment.

Today, the acceptability of the vaccine and its level of use, confidence and trust, elements of motivation for vaccination, as well 
as public sentiment and compliance with public health measures and social restrictions are important. When deciding on the adaptation 
of measures to protect public health and social constraints, the focus should be on public health and the well-being of society. Public 
health measures and social restrictions are in place, so quarantine should be introduced to ensure an effective level of isolation 
at the current stage of pandemic.

Key words: management approaches, COVID-19 pandemic, epidemiological threats, state social policy, quarantine, public 
health, individuals.

Постановка проблеми. Сьогодні необхідні системний аналіз та коригування заходів щодо громадського здо-
ров'я та карантинних обмежень відповідно до епідеміологічної ситуації на місцях. Це вимагає оперативного при-
йняття рішень на основі поточних ситуаційних оцінок на адміністративному рівні, а також погодження та коор-
динації на національному рівні. Пандемічні показники та їх порогові значення будуть залежати від епіднагляду, 
збору даних, стратегій вакцинації та охоплення нею, а також загальної концепції реагування на COVID-19. В умо-
вах обмежених можливостей епіднагляду важливо виявляти та використовувати додаткові показники захворюва-
ності, смертності та навантаження на систему охорони здоров'я.

У міру появи нових варіантних штамів, що викликають занепокоєння, і появи більш трансмісивних варіан-
тів, котрі викликають важкий перебіг захворювання може бути необхідна адаптація заходів щодо громадського 
здоров'я та карантинних обмежень [3]. Необхідний ретельний моніторинг пандемічних параметрів та показників 
охорони здоров'я населення, а також застосування заходів щодо громадського здоров'я та соціальних обмежень 
залежно від характеру пандемічної загрози. При виявленні вищої активності COVID-19 може бути необхідний 
більший термін дії введених заходів щодо громадського здоров'я та карантинних обмежень або активніша реалі-
зація існуючих заходів з метою збільшення їх ефективності.

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. На основі сукупної оцінки сценарію передачі COVID-19 та мож-
ливостей реагування системи охорони здоров'я, слід визначити характер ситуації у конкретній адміністративній 
одиниці. Отримані в результаті цього ситуаційні дані слід розглядати лише як орієнтовні, оскільки вони можуть 
не відповідати необхідному за конкретних обставин ступеню реагування та цілям протиепідемічних заходів щодо 
боротьби проти COVID-19.

Сьогодні може бути доцільним запровадження більш суворих заходів щодо громадського здоров'я та каран-
тинних обмежень на фоні порівняно швидких темпів передачі інфекції. Ознайомившись з тимчасовими рекомен-
даціями ВООЗ «Найважливіші заходи щодо підготовки, забезпечення готовності та реагування у зв'язку з COVID-
19», а також публікацією «Міркування щодо застосування підходу на основі оцінки ризику у сфері міжнародних 
пасажирських перевезень в умовах COVID-19», розглянуто низку елементів забезпечення готовності та вжиття 
заходів реагування у зв'язку з COVID-19 крім заходів щодо захисту здоров'я населення та соціальних заходів. 

Метою статті є обгрунтування управлінських підходів у державній соціальній політиці карантинних обме-
жень щодо системи громадського здоров’я в період пандемічних викликів COVID-19.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні необхідна реалізація заходів, що характеризуються найбільшою 
прийнятністю, практичною застосовністю та доведеною ефективністю, а також мінімізують негативні наслідки 
для здоров'я та благополуччя всіх членів суспільства. Для визначення прийнятності та практичної застосовності 
необхідний принцип колегіальності та відхід від директивності та односторонньої комунікації [6]. Взаємодія 
з громадськістю для проведення цієї оцінки сприятиме досягненню вищого ступеня дотримання вимог. Оцінку 
ефективності та можливих негативних ефектів заходів щодо громадського здоров'я та карантинних обмежень 
необхідно проводити на підставі поточних даних, а також системного моніторингу.

До заходів щодо захисту здоров'я населення та карантинних обмежень належать заходи індивідуального 
захисту, заходи контролю за станом приміщень, заходи епіднагляду та реагування, заходи підтримки безпечної 
дистанції, заходи, пов'язані із міжнародними поїздками. Проведена вакцинація дає надію на більш значне скоро-
чення випадків важкого перебігу захворювання та летальних наслідків. Вакцинація може забезпечувати захист 
від інфекції та сприяти скороченню темпів її передачі захворювання, що, разом із заходами збереження громад-
ського здоров'я та соціальними обмеженнями дозволить стримати поширення вірусу COVID-19.

Незалежно від періоду вакцинальної кампанії важливо продовжувати спостереження за рівнем передачі 
COVID-19 та вживати необхідні заходи, зміну епідеміологічних характеристик може бути зазначено в умовах 



16 ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 1 (32), 2022

Механізми публічного управління

широкого поширення поствакцинального імунітету. У зв'язку з цим для коригування заходів щодо громадського 
здоров'я та карантинних обмежень буде необхідний перегляд порогових значень захворюваності з акцентом на 
показники госпіталізації та аналіз даних про захворюваність за віковими групами, а також оцінку потенційного 
навантаження, спричиненого COVID-19.

Відтермінування у реалізації зазначених заходів призведе до зростання захворюваності та смертності, 
а також до необхідності вживання жорсткіших заходів для відновлення контролю за ситуацією. Обмежувальні 
заходи слід впроваджувати, або скасовувати контрольованим чином та поетапно, щоб краще визначити вплив 
кожного з них на динаміку передачі COVID-19 [1]. Приймаючи рішення про запровадження жорстких заходів 
щодо громадського здоров'я та карантинних обмежень, необхідно враховувати наслідки цих кроків для суспіль-
ного благополуччя. 

Актуальна інформація про умови, що визначають передачу COVID-19, або рівень її важкості, може бути 
отримана за даними санітарно-епідеміологічного нагляду та розслідувань окремих випадків захворювання. Це 
особливо важливо в умовах циркуляції штамів, що викликають занепокоєння, і потенційного виникнення нових 
варіантів, оскільки скасування заходів щодо громадського здоров'я та карантинних обмежень може сприяти більш 
повному розумінню характеристик передачі COVID-19 та ступеня її важкості. Така інформація може сприяти 
цілеспрямованому застосуванню, або посиленню певних заходів щодо громадського здоров'я та соціальних обме-
жень без одноманітного впровадження конкретних заходів. 

До вразливих груп населення відносяться особи віком 60 років або старші та страждаючі на супутні захво-
рювання, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19. Також це є соціально незахищені групи населення, 
вразливі мігранти та біженці, а також групи, що проживають в умовах перенаселеності, обмежених ресурсів 
та особи з низьким рівнем доходу. При запровадженні жорстких заходів щодо захисту громадського здоров'я 
та карантинних обмежень без необхідних програм підтримки вразливі громади та соціально незахищені особи 
можуть зустрітися з безпосередніми проблемами у задоволенні своїх основних життєвих потреб.

Вкрай важливо враховувати дані потреби при розробці програм заходів щодо захисту громадського здоров'я 
та карантинних обмежень, щоб уникнути збитків від цих заходів або звести його до мінімуму та підвищити ефек-
тивність. Потрібно забезпечити захист вразливих груп населення шляхом реалізації конкретних заходів для їх 
підтримки, мобілізації ресурсів та залучення всіх відповідних секторів та громад [4]. Серед основних послуг вхо-
дить надання допомоги або продовольства, а також удосконалення інфраструктури та рівня безпеки громадського 
транспорту для забезпечення його відповідності вимогам захисту громадського здоров'я.

Скасовуючи обмежувальні заходи, необхідно враховувати можливі наслідки цього кроку для працівників 
системи охорони здоров'я та його вплив на потенціал швидкого реагування у разі збільшення кількості випадків 
інфекції надалі. Ризик важкого перебігу захворювання у місцях проживання вразливих осіб має бути зведений 
до мінімуму. Для цього необхідне виявлення всіх основних факторів передачі вірусу SARS-CoV-2, а також розу-
міння можливостей охоплення вакцинацією в цих умовах із реалізацією необхідних заходів для забезпечення 
дотримання безпечної дистанції та мінімізації ризику спалахів інфекції. Ретельне вивчення основних факторів 
передачі інфекції у конкретній місцевості має проводитися з використанням даних локального епіднагляду та, 
у разі зростання захворюваності, необхідне оперативне впровадження обмежувальних заходів. 

Основні заходи для скорочення ризику, спрямовані на скорочення кількості випадків ввезення, вивезення 
та подальшої передачі інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, під час міжнародних перевезень повинні 
завжди залишатися чинними. За будь-якого розвитку ситуації пріоритетний порядок міжнародного транспортного 
сполучення має бути забезпечений для виконання робіт у зв'язку з надзвичайними та гуманітарними ситуаціями. 
Під час коригування заходів щодо захисту громадського здоров'я та карантинних обмежень до внесення будь-яких 
змін необхідно налагодити повноцінне та системне інформування з метою довірити відповідальність за обрані 
заходи щодо захисту здоров'я населення та соціальних заходи. 

Для проведення діалогу стосовно обмежувальних заходів з конкретними групами населення необхідно під-
готувати чітку, коротку та конкретну інформацію, у тому числі фактичне обґрунтування коригування заходів. 
Необхідно передбачити для населення можливість вносити пропозиції про те, коли та як слід запроваджувати 
чи скасовувати обмежувальні заходи. Громадськість має мати вирішальну роль у запровадженні обмежувальних 
заходів на національному рівні та робитиме свій внесок у пом'якшення соціальних та економічних наслідків пев-
них обмежень [2]. Організаціям громадянського суспільства та волонтерам належить провідна роль у підтримці 
роботи соціальних служб на користь нужденних. 

Щоб забезпечити швидке виявлення будь-яких наслідків реформування заходів щодо захисту громадського 
здоров'я та соціальних обмежень, мають бути створені механізми зворотного зв'язку. В інтересах практичного 
впровадження обмежувальних заходів, які найкраще відповідають потребам на місцях та їх ретельнішого дотри-
мання необхідно забезпечити участь місцевого населення у прийнятті рішень. Для забезпечення стабільності 
зусиль необхідно опиратися на механізми мережевої взаємодії місцевого населення, нарощуючи потенціал за 
допомогою навчання. На всіх етапах реагування необхідно контролювати інформацію про пандемію, що виникла 
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внаслідок надлишку інформації, а також недостовірних відомостей про COVID-19 шляхом своєчасного поши-
рення через канали коректної інформації, орієнтованої на конкретні групи населення. 

Для забезпечення адресної комунікації необхідно впровадити систему відстеження тенденцій, що виника-
ють. Перед внесенням будь-яких змін або коригувань до заходів щодо захисту здоров'я населення та соціальних 
обмежень необхідно виробити стратегію комунікації та залучення до участі населення. Розробка цієї стратегії 
повинна проводитися при консультативній взаємодії з відповідними зацікавленими сторонами в органах публіч-
ної влади та громадянському суспільстві. Основний меседж, передбачений цими заходами, повинен включати 
важливу для населення інформацію щодо охоплення та передбачувану тривалість введених обмежень. 

З метою подальшого зміцнення довіри, підвищення прихильності та стійкого дотримання заходів захисту 
здоров'я населення органи публічної влади повинні системно доводити до населення епідеміологічні дані. Обме-
жувальні заходи носять тимчасовий характер, оскільки практична здійсненність чи застосовність певних обста-
вин для низки заходів може бути різною [5]. Слід контролювати дотримання обмежувальних заходів з викорис-
танням таких ресурсів, як дані про переміщення населення та використовувати їх для коригування заходів захисту 
здоров'я населення, поширення інформації про ризики та залучення до участі місцевого населення. 

Виходячи з цього, органи публічної влади можуть ухвалити рішення про пом'якшення карантинних заходів 
для осіб з підтвердженим імунним статусом, оскільки тягар соціальних обмежень може бути більш вагомим, ніж 
ризик передачі інфекції. Разом з тим, за наявності ознак поширення варіантного штаму, здатного до «вислизання» 
від набутого імунного захисту, подібне пом'якшення не рекомендується через небезпеку активної передачі цих 
штамів. Величина мінімального порогу інфікування після повного курсу вакцинації проти COVID-19 змінюється 
в залежності від конкретної вакцини. Беручи до уваги нестачу даних щодо всіх наявних вакцин проти COVID-19, 
ВООЗ рекомендує прийняти підхід на основі оцінки ризиків. Для отримання інформації, що дозволяє здійсню-
вати цільові втручання у сфері охорони здоров'я показники слід вимірювати на початковому рівні втручання. 

Зазначені показники слід використовувати разом з іншою епідеміологічною інформацією, доступною на 
системній основі, або за допомогою спеціальних досліджень чи оцінок моделювання, а також з неепідеміологіч-
ними даними та іншими аспектами, що стосуються обґрунтування стратегічних рішень. Ці діапазони є орієнтов-
ними, можуть вимагати коригування з урахуванням обставин на місцях і засновані на характеристиках місцевої 
системи епіднагляду та стратегії тестування, тому їх слід періодично переглядати. Найважливішим фактором при 
прийнятті рішень про коригування заходів щодо захисту здоров'я населення та соціальних заходів є потенціал 
реагування на існуючу епідемічну ситуацію щодо COVID-19. 

Висновки із досліджуваного матеріалу і перспективи подальших розвідок в цьому напрямі. Для ведення як 
стаціонарних, так і амбулаторних випадків COVID-19 при одночасному запобіганні перевантаженню системи 
охорони здоров'я та забезпеченню можливостей подальшого обслуговування пацієнтів у звичайному режимі, 
особливо під час сезонних піків, таких як сезон грипу, а також під час швидкої або значної активізації передачі 
COVID-19, необхідні достатні можливості для надання клінічної допомоги. Заходи громадського здоров'я у від-
повідь засновані на здатності системи епіднагляду виявляти і реагувати на зміни в передачі вірусу SARS-CoV-2. 

Для оцінки ефективності системи охорони здоров'я органам публічної влади слід використовувати той самий 
підхід, який актуальний для класифікації передачі інфекції. Поряд з цим необхідно враховувати пандемічну ситу-
ацію на місцях, а також умови контакту з джерелом зараження, оскільки у медичних установах може мати місце 
більш високий ризик. Під час зміни епідемічної ситуації на місцях, розгортання вакцинації та появи варіантів 
вірусу, що викликають стурбованість, буде потрібне системне коригування таких заходів. Порогові значення 
обмежувальних заходів можуть залежати від загальної стратегії та від того, чи реалізується концепція ліквідації, 
чи контролю епідемії. Для прийняття рішень щодо обмежувальних заходів можуть бути корисними відомості про 
охоплення вакцинацією цільових груп населення поряд з показниками епіднагляду в медичних закладах. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ МАСОВОЇ ВАКЦИНАЦІЇ  

У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Сьогодні констатуємо факт, що економіка різних країн світу все більше «відчуває» на собі майбутні хвилі пандемії, 
або інші епідемії, що викликані іншими збудниками, в умовах нехтування принципами профілактики низький рівень вакцинації 
суспільства є збитковим для економіки країни. Епідемія COVID-19 швидше за все, скоро закінчиться, проте наслідки будуть 
значними і відчутними. Згадаймо важливий урок нинішньої епідемії – суворе дотримання правил профілактики та вакцинації 
захищає не лише здоров’я суспільства, а й економіку. Існує два погляди на пандемію, одна пов’язана зі здоров’ям, інша – з рів-
нем економіки, на перший погляд погляд вони взаємовиключні. 

Число щеплених, які опинилися в лікарні, заразившись COVID-19, менше, ніж число нещеплених, які теж потрапили до 
лікарні з цим діагнозом, ймовірність тяжких побічних ефектів після щеплення від коронавірусу становить 0,02 відсотка. При 
цьому, ризик зустрітися з важкими симптомами ковіду не маючи щеплення, набагато вищий: кожен десятий такий пацієнт 
страждає від тяжкого перебігу хвороби. Оскільки щеплення може сильно зменшити ризик зараження коронавірусом, воно 
надає захист від затяжного COVID-19, у тих же, хто не був вакцинований, вища ймовірність розвитку цього синдрому. 

Однак, обмеження щодо скорочення кількості пацієнтів у перші місяці пандемії COVID-19, включаючи закриття бага-
тьох компаній сильно послабили економіку країн світу. З іншого боку, введення «слабких» обмежень у пізні періоди пандемії, 
коли економіка вже сильно постраждала від неї часто не зменшувало кількість випадків у бажаному об’ємі. Тим часом 
альтернатива «або здоров’я громадян, або здорова економіка» очевидна, – це якраз навпаки, оскільки здорове суспільство 
забезпечує добре функціонуючу економіку, а добре функціонуюча економіка є важливою для захисту здоров’я суспільства. 

У попередні роки більшість світових економік пережили значну рецесію, щодо економіки України, то, на жаль, вона 
є в переліку країн близьких до соціально-економічного краху, а як що і ні то значного занепаду економіки порівняно з іншими 
країнами. У 2021 році більшість заможних краї частково змогли досягти відновлення економіки завдяки поєднанню деяких 
факторів. Першим було запровадження значних і універсальних фіскальних пакетів у вигляді «антикризових щитів», як для 
окремих верств населення так і для економіки, від малого до великого бізнесу. Завдяки цьому підприємства не збанкруту-
вали, а безробіття, яке зазвичай супроводжує кризи, не зросло, що дало змогу зберегти виробничий потенціал економіки 
і доходи населення. 

На початок пандемії COVID-19 був доволі задовільний рівень державного боргу на кінець 2019 року, високий, але «під-
йомний» рівень витрат на його обслуговування та задовільні прогнози економічного зростання за даними МВФ, хоча інфляція 
вже тоді була високою. Сьогодні значно вищий рівень боргу, ще вища інфляція, а за оцінками економістів це буде продовжу-
вати зростати. Ціна за кризу COVID-19 це підвищений рівень державного боргу, але це не призвело до катастрофічного 
збільшення рівня безробіття та хвилі банкрутств, ризик зростання інфляції підкреслювався з початку пандемії. 

Ключові слова: масова вакцинація, державна політика, епідеміологічні загрози, соціально-економічні аспекти, реаліза-
ція, галузь охорони здоров’я.

R. Yu. Grycko, H. B. Parubchak. Social and economic aspects of the implementation of state policy in the health care system 
in the context of mass vaccination during the COVID-19 pandemic

Today, it looks like the economy is coping more and more with the possible downturns of a pandemic, or other epidemics calling 
out to other workers. In the minds of non-compliance with the principles of prevention, the low cost of vaccination is a bit too much for 
the economy of the country. The COVID-19 epidemic is bigger than everything, it will end soon, but the consequences will be significant 
and noticeable. Let's guess an important lesson of the current epidemic – suvore dotrimanny rules of prevention and vaccination protect 
not only the health of society, but also the economy. First of all, look at the pandemic, one is tied to health, otherwise to the equal 
of the economy, at first glance, the stink is mutually exclusive. 

The number of cleavages, which were splintered in the clinic, having become infected with COVID-19, is less, lower the number 
of non-splintered ones, which were taken to the librarian with a sim diagnosis, the severity of severe side effects after the splintering 
of the coronavirus becomes 0.02 per cent. In case of this, the risk is hindered by important symptoms of the covid, not easily splintered, 
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richly visible: the skin of the tenth such patient suffers from a severe illness. Splinters of splitting can greatly reduce the risk of infection 
with a coronavirus, it can protect against protracted COVID-19.

However, the replacement of a large number of patients in the first month of the COVID-19 pandemic, including the closing 
of rich companies, greatly weakened the economy. On the other hand, the introduction of “weak” borders during the pandemic period, 
if the economy had already suffered greatly, it often did not change the number of fluctuations in the bagan volume. Tim, the alternative 
“because the people are healthy, or the economy is healthy” is obvious, but not at all. A healthy economy ensures a well-functioning 
economy, and a well-functioning economy is important for the protection of a healthy economy.

In the past, most of the world's economies experienced a significant recession, although the economy of Ukraine, unfortunately, 
the country is close to the social and economic collapse, and as a result, the last significant recession of the economy was ruined by 
the last ones. In 2021, the largest number of foreign lands could often reach the renewal of the economy of the country on the basis 
of other factors. The first was the supply of significant and universal fiscal packages in the form of “anti-crisis shields”, both for 
the okremi versts of the population and for the economy, from small to large businesses. The founders of this business did not go 
bankrupt, but without work, as if it were a crisis, it did not grow, which made it possible to save the economic potential of the economy 
and the income of the population.

On the cob of the COVID-19 pandemic, the sovereign budget for the end of 2019 was satisfied with the high, high, but “high” 
rіven on the yogo service and the satisfactory forecasts of the economic growth for IMF loans, although inflation was already high. 
Today is significantly higher rіven borg, higher inflation, and for the estimates of the economy, you will continue to grow. The cost 
of the COVID-19 crisis was the rise of the sovereign borg, but it did not lead to a catastrophic increase in the level of unemployment 
and the wheezing of bankruptcies, the risk of growing inflation rose from the cob of the pandemic.

Key words: mass vaccination, state policy, epidemiological threats, social and economic aspects, implementation, health 
protection.

Постановка проблеми. Основними факторами, які негативно вплинуть на економіку у 2022 році можуть 
стати триваюча епідемія COVID-19 викликана новими штамами SARS-CoV-2, низький рівень вакцинації 
суспільства, висока інфляція, практично відсутність реального державного фінансування медицини [9]. Це 
означає, що до пандемії COVID-19 слід ставитися як до явища, в якому здоров’я громадян та економіка дер-
жави нерозривно пов’язані. Вакцини, безумовно, знижують ризик подальшої передачі вірусу від щепленого, 
але статистичні дані наочно демонструють, що якщо щеплена людина все ж таки інфікується, вона цілком може 
розносити інфекцію далі. 

Вакциновані часто хворіють безсимптомно, але багато хто з них є рознощиками вірусу, небезпека полягає 
в тому, що навіть в організмі щеплених безсимптомних хворих вірус продовжує розмножуватися, а отже, може 
мутувати. Дослідження того, наскільки нові варіанти вірусу можуть становити небезпеку з точки зору ефектив-
ності вакцин, діагностичних тестів тощо, продовжуються. Якщо прищепна кампанія піде за планом, пандемія 
поступово сходитиме нанівець, поки COVID-19 не перетвориться на звичайну сезонну інфекцію поряд із засту-
дою, грипом. Відсутність рішучих дій щодо сприяння вакцинації не тільки послаблює здоров’я суспільства, але 
й обтяжує систему охорони здоров’я і впливає на економіку.

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Дослідження показують, що тепер ми маємо в своєму розпо-
рядженні механізми, щоб допомогти боротися з пандемією COVID-19, не закриваючи економіку, це щеплення 
та правильне застосування маски, дистанція, дезінфекція. Про те, що суворе дотримання принципів профілактики 
позитивно впливає як на здоров’я, так і на економіку, свідчить приклад, що вакцини проти COVID-19 є найвивче-
нішими вакцинами в історії хвороби, відмова від їх використання підвищує ризик зараження, важкості захворю-
вання, ускладнень і навіть смерті. 

Третє щеплення допомагає запобігти поширенню коронавірусної інфекції, кількість заражень влітку 
2021 року знову зросла, хоча більшість населення вже була вакцинована, після чого в країні розпочалася кампанія 
бустерної вакцинації. Наразі рівень заражень знову знизився, незважаючи на те, що імунітет від «коронавірусу» 
через деякий час після щеплення слабшає, захист від тяжкого перебігу захворювання залишається стабільним. 
Крім того, небезпека опинитися в лікарні з тяжким перебігом хвороби або померти в 25 разів менше у тих, хто 
щеплений, лише у 0,37 відсотка можливих випадків при заражені коронавірусом, незважаючи на щеплення, опи-
нилися в лікарні з ковідом у тяжкій формі. 

Метою статті є обґрунтування реалізації державної соціально-економічної політики реформ за умов пан-
демії COVID-19 на сучасному етапі в контексті проведення системної масової вакцинації. 

Виклад основного матеріалу. Неефективна діяльність органів державної влади може призвести до так 
званого «розблокування» інфляційних очікувань в економіці, це явище, при якому внаслідок зростання інфля-
ції суспільство починає очікувати її подальшого зростання. У такій ситуації інфляція починає зростати «сама 
собою» – компанії піднімають ціни навіть без прямого тиску витрат, тому зрозуміло, чому сьогодні інфляція 
викликає такі сильні емоції та справедливі страхи в економістів і суспільства [8]. Державний борг зростає, 
і боротьба з інфляцією призведе до збільшення витрат на його обслуговування, грошово-кредитні органи, 
приймаючи рішення про рівень процентних ставок, стикаються зі складною дилемою, в якій кожен сценарій 
несе в собі ризики. 



21ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 1 (32), 2022

Механізми публічного управління

Це була відповідна реакція на кризу – спільну для всіх постраждалих економік відповідно до академічного 
консенсусу та рекомендованої міжнародними інституціями. Щодо України то у нас сектором послуг, меншим, 
ніж в інших країнах ЄС, в якому збитки найбільші за період дії обмежень. З іншої сторони послаблення з червня 
2020 року профілактичних обмежень, які незначною мірою обмежували економічну діяльність, але, на жаль, не 
були ефективними для обмеження пандемії COVID-19. Це сприяло найвищій кількості захворюваності та смерт-
ності, так як нехтування принципів профілактики та низький рівень вакцинації населення свідчить про недостат-
ній рівень обмежень, що в свою чергу призвело до чергової хвилі спалахів.

Дані масової вакцинації показують, що у людей, щеплених препаратом від Pfizer-BioNTech, вірусне наванта-
ження, тобто концентрація вірусу в крові у разі зараження у чотири з половиною рази нижче, ніж у не вакцино-
ваних. А дослідження, проведене англійською службою охорони здоров'я Public Health England, дійшло висновку, 
що люди, які отримали хоча б одну дозу вакцини (Pfizer або AstraZeneca), заражають своїх домочадців удвічі 
рідше. Дуже схожі результати дала й інша аналогічна робота, тому загалом ситуація, за словами експертів, вигля-
дає досить оптимістично.

З одного боку, недостатня реакція означає ризик збереження інфляції на високому рівні, з іншого боку, 
занадто сильна реакція збільшує ризик економічного уповільнення. Через штам «Омікрон» та низький рівень 
вакцинації суспільства економіка опинилася у надзвичайно ризикованій ситуації. Необхідно інвестувати в освіту 
та науку і підготовку з ефективної боротьби з наступними хвилями пандемії COVID-19 та іншими епідеміями, 
з якими ми неминуче будемо мати справу у майбутньому. 

У міру того як у світі зростає кількість людей, щеплених від COVID-19, все частіше можна почути роз-
мови про швидку перемогу над епідемією, відкриття кордонів, відновлення транспортних зв'язків і загалом про 
повернення до звичного життя, яким ми його знали до пандемії. Проте, навіть у багатих країнах, де вакцинація 
пройшла «повним ходом», ВООЗ радить поки що не лише не знімати маски, а й не поспішати зі скасуванням 
інших обмежувальних заходів [2]. Постійна невизначеність навколо пандемії несе в собі низку ризиків, які 
впливають на економіку. 

В першу чергу, це загроза здоров’ю та життю громадян, тобто ризик прямого зараження та захворювання, 
а також непряма відмова чи затримка медичних послуг через навантаження на систему охорони здоров’я пацієн-
тами, які страждають на COVID-19. Неконтрольована епідемія також вимагає економічних і фінансових рішень 
з ризиком слабких обмежень або карантину, що підвищує рівень невизначеності та ускладнює планування, це 
призводить до зниження інвестицій у сектор підприємств. Обмеження несуть ризик безробіття та банкрутства 
в ситуації, коли отримати державну допомогу буде все складніше, ніж на початку пандемії, а інфляція, з іншого 
боку, ускладнює планування сімейних бюджетів. 

Зазначені явища поєднуються з кризою довіри до державних інституцій та помилками осіб, які прийма-
ють рішення у спілкуванні із суспільством. Невідомо, як уряд планує протидіяти появою нової пандемії, або як 
монетарна влада планує протидіяти інфляції. На відміну від 2020 року, тепер існує ефективний механізм, який 
дозволяє значно знизити ризики, описані вище, – це вакцинація. Формування імунітету на індивідуальному рівні 
дозволить не лише уникнути серйозних наслідків для здоров’я від COVID-19, а й безпечно працювати, навчатися 
та займатися громадською діяльністю. 

З іншого боку, підвищення стійкості в масштабах суспільства дозволить безпечно планувати, інвестувати, 
а тим, хто має владу, проводити передбачувану економічну та монетарну політику. Забезпечення імунітету до 
зараження вірусом SARS-CoV-2 дозволить економіці динамічно відновитися, нехтування цією вимогою може 
призвести до повторення пандемії COVID-19 та обмежень, що негативно вплине на економіку [4]. Якщо ми не 
будемо вакцинуватися, нинішня четверта хвиля пандемії COVID-19 може бути не останньою з такими серйоз-
ними наслідками для здоров’я та економіки. 

Важливим є запровадження реальних стимулів та реалізувати надійну програму збільшення поширеності 
вакцинації проти COVID-19, припинення соціального конфлікту, поглиблення співпраці в усіх напрямках з друж-
німи країнами, пришвидшення реформ, співпраці з профспілками та спілками роботодавців, щоб запровадити 
ефективний захист співробітників і клієнтів від зараження COVID-19. Потрібно запровадити НБУ надійну про-
граму із зменшення інфляції в короткостроковій та довгостроковій перспективах. Важливо сформувати дієву про-
граму реформи зміцнення системи охорони здоров’я і «перестати піаритися» на цій проблемі. 

На цей ризик також вказують міжнародні установи, такі як Міжнародний валютний фондта Європейський 
банк реконструкції та розвитку [10]. Також відбувається зниження рівня інвестицій у працівників, фізичний 
капітал та нові технології в компаніях, які протягом останніх двох років були змушені повністю зосередитися 
на виживанні під час пандемії COVID-19. Дуже цінною ініціативою в цій ситуації є спільна програма еконо-
мічної реконструкції Європейського Союзу (Next Generation EU) [12] Він має полягати у наданні коштів на 
відновлення європейських економік після пандемії COVID-19, тому Україні потрібно активно наполягати на 
отриманні цих коштів. Тим паче, що ці кошти надаються у вигляді безповоротних грантів або позик з низькими 
відсотками [13].
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Висновки із досліджуваного матеріалу і перспективи подальших розвідок в цьому напрямі. Наразі не виста-
чає мотивації та реальних стимулів для масової вакцинації, більше того, відсутність вакцинації жодним чином не 
обмежує соціальне життя в нашій країні, на відміну від більшості країн Західної Європи. Вже повідомлялося про 
довгострокові наслідки COVID-19 для здоров’я, пандемія COVID-19, навіть коли вона вщухає, може залишити 
довгострокові негативні наслідки для економіки. Це довгострокове погіршення здоров’я населення через несво-
єчасну діагностику та обмежене лікування інших захворювань, ніж COVID-19, через навантаження на систему 
охорони здоров’я під час пандемії та в результаті шкоди для психічного здоров’я. 

Європейська програма вакцинації має низку переваг, зокрема, це передача в економіку коштів, які неможливо 
було отримати за таку низьку вартість. З іншого боку, це цільові заходи, які відповідно до керівних принципів ЄС 
які мають бути інвестовані в цифрову трансформацію. Необхідно продовжувати боротися з поширенням вірусу 
всіма можливими способами, особливо коли більшість оточуючих щеплення не мають. До останнього часу не 
було впевненості в тому, що повністю вакциновані люди можуть не тільки хворіти самі, а й бути рознощиками 
інфекції. Скоріше за все, коли країни з високим відсотком вакцинованих повертаються на шлях швидкого віднов-
лення економіки, тоді як країни з низьким відсотком будуть зростати набагато повільнішими темпами.
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ГРОМАДСЬКЕ ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  
В СИСТЕМІ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті досліджено практичні аспекти громадянського екологічного управління в системі природоохоронної діяль-
ності країни. Наголошено на необхідності підвищення рівня якості системи публічного управління та активності населення 
у прийнятті рішень, що стосуються природоохоронної діяльності. Доведено необхідність пошуку шляхів розв’язання акту-
альних екологічних проблем на локальному рівні через використання сучасних управлінських інструментів. Підкреслено, що: 
суспільство починає усвідомлювати важливість охорони навколишнього середовища та необхідність залучення до цього 
процесу численних механізмів; захист довкілля вимагає скоординованої та узгодженої діяльності представників влади, полі-
тиків, бізнес-структур, громадськості та кожного громадянина. З’ясовано, що природоохоронна діяльність розглядається 
за певними напрямками (діяльність як безперервна поточна активність та робота, що направлені на збереження та поліп-
шення довкілля; природоохоронні заходи). Визначені сутність, роль та місце громадського екологічного управління у складі 
системи екологічного управління. Проаналізовано окремі аспекти законодавства України щодо природоохоронної діяльності. 
Зауважено, що сьогодні громадськість на умовах партнерства з публічною владою починає поліпшувати якість управлін-
ських рішень з охорони довкілля. Встановлено, що одним із ключових завдань об’єднаних територіальних громад є: забез-
печення реалізації екологічної політики України та екологічних прав громадян. Наведено основні завдання у напрямку удо-
сконалення та розвитку системи природоохоронного управління. Розкрито структуру системи державного нагляду у сфері 
охорони довкілля. Наведено позитивні та негативні аспекти у сфері природоохоронної діяльності на різних рівнях публічного 
управління. Зазначено про незадовільний розвиток екологічної культури в суспільстві.

Ключові слова: екологічне управління, природоохоронна діяльність, публічне управління, екологічні проблеми.

I. А. Kononenko. Public ecological management in the system of environmental activity
The article examines the practical aspects of Civil Environmental Management in the system of environmental protection 

activities of the country. The need to improve the quality of the public management system and the activity of the population in 
making decisions related to environmental protection activities is noted. The necessity of finding ways to solve current environmental 
problems at the local level through the use of modern management tools is proved. It has been emphasized that: society is beginning 
to realize the importance of environmental protection and the need to involve numerous mechanisms in this process; Environmental 
Protection requires coordinated and coordinated activities of government representatives, politicians, business structures, the public, 
and every citizen. It is found out that environmental protection activities are considered in certain areas (activities as continuous 
current activities and work aimed at preserving and improving the Environment; Environmental Protection Measures). The essence, 
role, and place of Public Environmental Management as part of the Environmental Management System are determined. Certain 
aspects of the legislation of Ukraine on environmental protection activities are analyzed. It was noted that today the public, on the terms 
of partnership with public authorities, is beginning to improve the quality of management decisions on Environmental Protection. It was 
established that one of the main tasks of the united territorial communities is to ensure the implementation of the environmental policy 
of Ukraine and the environmental rights of citizens. The main tasks in the direction of improving and developing the Environmental 
Management System are presented. The structure of the system of state supervision in the field of Environmental Protection is revealed. 
Positive and negative aspects in the field of environmental protection activities at various levels of Public Management are presented. 
It is noted about the unsatisfactory development of ecological culture in society.

Key words: ecological management, nature protection activity, public management, ecological problems.

Постановка проблеми в загальному вигляді. На шляху досягнення цілей сталого розвитку необхідним 
є обов’язкове врахування не лише глобальних орієнтирів, а й суспільної думки щодо бачення майбутнього. Зазна-
чене залежить від рівня якості системи публічного управління. Отже, посилення активності участі населення 
у прийнятті рішень, що стосуються природоохоронної діяльності, спільна відповідальність за них, належний 
громадський контроль – базові умови екологічного розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У мережі Інтернет можна знайти достатньо інформації, яка стосу-
ється екологічних питань світового й національного масштабів та має як науковий, так і просвітницький характер. 
Постійно публікуються плани та звіти щодо реалізації екологічної політики в країні, співпраці з міжнародними 
організаціями тощо. Проблема охорони навколишнього природного середовища знайшла своє відображення 
у працях таких учених, як В. Аверченко, В. Бакуменка, А. Гетьмана, В. Крисаченка, В. Лоза, М. Хилька та інших, 
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що переважно стосуються правових аспектів екологічної політики. Однак питання щодо активації участі громад-
ськості у процесах природоохоронної діяльності досі залишаються недостатньо розкритими. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Наявні дослідження засвідчують і той факт, 
що громади здатні ефективніше (ніж держава чи приватний сектор) управляти природними ресурсами. За такого 
підходу актуалізуються питання пошуку шляхів вирішення актуальних екологічних проблем на локальному рівні. 
Унаслідок зазначеного, сучасна модель громадського екологічного управління в системі природоохоронної діяль-
ності є такою, що вимагає розширення практики використання сучасних інструментів, які здатні посилити ефек-
тивність вирішення проблемних питань екологічного розвитку.

Мета статті – проаналізувати наявну ситуацію щодо громадського екологічного управління в системі приро-
доохоронної діяльності та визначити негативні аспекти, що перешкоджають якісному її здійсненню. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне суспільство вже починає усвідомлювати важливість охорони навко-
лишнього середовища та необхідність залучення до цього процесу численних механізмів. Регулювання впливу 
виробничо-господарської діяльності людей на довкілля неможливе без здійснення процесу управління охороною 
навколишнього середовища, яке виділилось із загальної структури управління.

Безперечним є той факт, що захист довкілля вимагає скоординованої та узгодженої діяльності представників 
влади, політиків, бізнес-структур, громадськості та кожного громадянина. В умовах залучення такого широкого 
кола суб’єктів, сфера інтересів яких різниться, визначальна роль щодо гармонізації їх взаємодії відводиться саме 
державі, а отже, державне управління природоохоронною діяльністю є головним. Національна система еколо-
гічного управління (система державного екологічного управління є її складовою) функціонує згідно з чинним 
законодавством України та покликана реалізувати державну екологічну політику й забезпечувати гармонізацію 
суспільно-природних відносин. 

Водночас природоохоронну діяльність можна представити як дії, що спрямовані на «гармонійне єднання 
навколишнього середовища, суспільства та стійкого розвитку, ефективне використання і відновлення при-
родних ресурсів, попередження зміни клімату, збереження біорізноманіття та якісного середовища існування 
людини» [1].

Сьогодні науковці [2] розглядають природоохоронну діяльність за певними напрямами: 1) діяльність як без-
перервна поточна активність та робота, що направлені на збереження та поліпшення довкілля; 2) природоохо-
ронні заходи (науково обґрунтована планова діяльність органів держав, державних, кооперативних, громадських 
підприємств, установ, що проводиться з метою запобігання і усунення шкідливих наслідків рекреаційної та гос-
подарської діяльності людини й відтворення природних ресурсів). Отже, управління охороною навколишнього 
середовища вимагає забезпечення цілеспрямованої та узгодженої діяльності всіх суб’єктів на всіх управлінських 
рівнях. А. Гетьман [3] функції управління у сфері охорони природного середовища поділяє на: організаційні (про-
сторово-територіальний устрій об’єктів природи; ведення природноресурсних кадастрів; екологічне планування; 
екологічне прогнозування); попереджувально-охоронні (екологічний моніторинг; екологічний аудит; екологічна 
експертиза; екологічний контроль; екологічне страхування); стабілізаційні (інформування про стан довкілля; нор-
мування; екологічне ліцензування) групи. 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», управління 
охороною навколишнього природного середовища полягає у здійсненні в цій галузі функцій спостереження, 
дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування, програмування, інформування та іншої виконав-
чо-розпорядчої діяльності. У ст. 6 зазначено про те, що центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також 
органи місцевого самоврядування під час розробки екологічних програм залучають громадськість до їх підго-
товки шляхом оприлюднення проєктів екологічних програм для їх вивчення громадянами, підготовки громадсь-
кістю зауважень та пропозицій щодо запропонованих проєктів, проведення публічних слухань стосовно еколо-
гічних програм [4]. 

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» органи місцевого самоврядування є суб’єк-
тами оцінки впливу на довкілля при провадженні планованої діяльності, під якою розуміється планована госпо-
дарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофі-
лювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище. В Україні також діє Закон «Про 
Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» [5], введений у дію 
з 01 січня 2020 року, базується на Угоді про асоціацію між Україною та ЄС і цілях сталого розвитку ООН.

Отже, громадське екологічне управління є складовою системи екологічного управління. У зв’язку з реформа-
ційними змінами в нашій державі громадське екологічне управління набуває поширення, що сприяє поступовому 
підвищенню екологічної активності та свідомості населення. Відповідно до законодавства України громадяни 
можуть впливати на формування екологічної політики як безпосередньо, так і опосередковано. Найбільший інте-
рес у такому випадку становлять можливості міжсекторальної співпраці між органами влади, представниками 
бізнесу і громадськістю [6]. Отже, сьогодні громадськість на умовах партнерства з публічною владою починає 
поліпшувати якість управлінських рішень з охорони довкілля, але зазначене відбувається повільними темпами. 
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В Україні вже відбувся процес ліквідації Держекоінспекції та створення Державної служби охорони довкілля 
й системи державного моніторингу довкілля відповідно до вимог європейських стандартів (рис. 1). Сучасна кон-
цепція реформи державного нагляду ґрунтується на принципі «забруднювач платить» (підприємства, що здійсню-
ють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди зворотних вод та утворюють у процесі експлуа-
тації відходи, мають нести відповідальність за негативний вплив на довкілля та здоров’я людей). 

Державна служба охорони довкілля:
1. Державна служба охорони довкілля (державна 
природоохоронна служба) - новий правоохоронний 
орган.
2. Від хаотичних перевірок до ризик-орієнтованого 
методу здійснення контролю за підприємствами.
3. ДСОД (держекобезпека) зможе брати участь у 
кримінальних провадженнях в якості потерпілого.
4. Екологічний моніторинг – невід'ємна частина 
природоохоронного нагляду.
5. Зелена варта – реальна охорона довкілля місцевих 
громад.
6. ОТГ у процесі децентралізації отримують реальні 
права та інструменти нагляду за охороною довкілля.
7. основний принцип – «забруднювач платить»

Державний інспектор з охорони 
навколишнього природного 
середовища:
1. Має форму встановленого 
зразка.
2. Є правоохоронцем.
3. Має право володіти зброєю.
4. Забезпечує перевірку 
дотримання природоохоронного 
законодавства.
5. Носить посвідчення та 
спеціальний жетон.

ЗЕЛЕНА ВАРТА 
(екологічні 
шерифи)

Місцеве самоврядування 
(ОТГ)

Навчання 

Сертифікація

Вибірковий контроль за діяльністю

 
Рис. 1. Структура системи державного нагляду у сфері охорони довкілля

Джерело: побудовано авторкою за даними [7]

У квітні 2021 року було затверджено Національний план дій з охорони навколишнього природного середо-
вища на період до 2025 року, що містить широкий перелік заходів, строки та індикатори їх виконання [8]. Водно-
час донести необхідність створення відповідних умов щодо забезпечення природоохоронної діяльності варто не 
лише до бізнесу чи влади, а й до звичайних громадян, оскільки актуальності не втрачають як щоденні питання 
(захист тварин, спалювання листя та сміття, сортування сміття тощо), так і глобальні проблеми (забруднення 
річок, повітря, ґрунтів). На сьогодні статистичні дані актуалізують пошук шляхів удосконалення природоохорон-
ної діяльності: 1) у середньому кожен українець щороку викидає від 200 до 300 кг побутового сміття; 2) в Укра-
їні переробляється лише 5 % сміття (шведи – 99 %, німці, швейцарці та австрійці – по 97 %, японці – 90 %); 
3) на території України функціонує лише один сучасний комплекс з перероблення сміття (Рівненський сміттєпе-
реробний завод), який відповідає встановленим екологічним нормам тощо [9]. У 2021 році на сайті аналітичного 
порталу «Слово і діло» було оприлюднено узагальнену інформацію щодо будівництва сміттєпереробних заводів 
у різних регіонах: 1) у Львові міським головою з 2016 року наголошувалось на будівництві сміттєпереробного 
заводу (спочатку до 2019 року, потім до 2020-го, останній термін – 2023 р.). Результат – будівництво вже розпо-
чалося; 2) до 2022 року повинен був з’явитися сміттєпереробний завод у Хмельницькому, однак досі будівництво 
не розпочалося; 3) у Києві міським головою, ще у 2018 році планувалося побудувати сміттєпереробний завод за 
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два-три роки (проєкт не розпочався досі через відсутність інвестора); 4) не раніше 2025 року має з'явитися сміт-
тєпереробний завод біля Полтави; 5) у Сумах наприкінці 2019 року заявили про наміри побудувати завод та виді-
лили під будівництво земельну ділянку; 6) у Вінниці підписали меморандум з інвестором (2019 рік). У 2020-му 
році передпроєктні пропозиції для заводу майже завершились; 7) у Дніпрі ведеться пошук інвестора для будів-
ництва заводу; 8) у Житомирі компанія-інвестор вже отримала дозвіл на будівництво, ввести завод в експлуатацію 
розраховують у 2022 році [10]. 

Отже, компонент охорони довкілля в системі стратегічного розвитку ОТГ ґрунтується на дослідженні при-
родних ресурсів і потреб громади з подальшим визначенням етапності кроків впровадження заходів з природо-
охоронної діяльності. Попри великий перелік позитивних зрушень у сфері природоохоронної діяльності науковці 
та практики продовжують наголошувати на низькій активності громадян у процесі обговорення проєктів, які 
стосуються охорони навколишнього середовища, що містяться на сайтах державних органів влади. Навіть за умов 
участі в публічному обговоренні проблемних питань, майже відсутні результати такого обговорення [11]. Заува-
жимо, що така проблема породжена незадовільним розвитком екологічної культури в суспільстві.

Висновки. Негативні аспекти природоохоронної діяльності, що пов’язуються з незадовільним рівнем гро-
мадського екологічного управління в цій системі в сучасній Україні стосуються не лише бізнес-структур чи орга-
нів влади, а й кожного громадянина нашої держави. Позитивні зрушення щодо охорони навколишнього середо-
вища на різних рівнях (державному, місцевому, на рівні підприємств) широко окреслені в мережі Інтернет. Однак 
відсутність усвідомлення більшістю громадян наявних проблем нівелює позитивні кроки в цьому питанні. Тобто 
формування екосвідомості серед населення, що є однією з умов сталого розвитку та давно виступає нормою 
в країнах ЄС, ще потребує доопрацювання на рівні громадського екологічного управління. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ  

СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ

У статті обґрунтовано актуальність дослідження механізмів публічного управління розвитком системи стомато-
логічної допомоги населенню (СДН). При цьому особливу увагу акцентовано на вивченні особливостей формування інститу-
ційно-правового механізму публічного управління розвитком системи СДН в Україні. Для цього визначено рівні та головних 
суб’єктів інституційного забезпечення публічного управління розвитком системи СДН (FDI; ГО “Асоціація стоматологів 
України”; органи державного управління; органи місцевого самоврядування; бізнес-структури/інвестори; заклади різних 
форм власності, що надають СДН; та ін). На цій підставі сформовано схему “Ієрархія інституційного забезпечення публіч-
ного управління розвитком системи стоматологічної допомоги населенню в Україні”. У результаті аналізу нормативно-пра-
вових актів, які регулюють надання СДН в Україні, встановлено відсутність науково обґрунтованої стратегії законодавчої 
діяльності у цій сфері. Зокрема в Україні залишаються відсутніми, затверджені на законодавчому рівня, конкурентні “пра-
вила гри” в системі СДН у вигляді розробки й затвердження базових регуляторних нормативно-правових актів (законів, 
програм розвитку, стандартів та ін.), а також погодження документів професійного самоврядування стоматологів. При 
цьому, як засвідчує практика, більшу частину масиву чинних нормативних документів вітчизняної системи СДН становлять 
підзаконні акти, що свідчить про слабкість, невизначеність і, що найгірше, про нестабільність правового стану системи 
СДН, яку ці нормативно-правові акти регламентують. Зроблено висновок, що виявлені недоліки в організації системи СДН 
в Україні обумовлюють необхідність її термінового реформування та розробки нової конкурентоспроможної стратегії її 
розвитку з урахуванням нових викликів, пов᾿язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARSCoV-2.

Ключові слова: публічне управління, стоматологічна послуга, система стоматологічної допомоги населенню, меха-
нізми публічного управління, інституційно-правовий механізм публічного управління.

N. V. Makhinchuk. Peculiarities of the institutional and legal mechanism of public management of the development of the 
dental assistance system in Ukraine

The article substantiates the relevance of the study of mechanisms of public management of the development of dental care. At 
the same time, special attention is paid to the study of the peculiarities of the formation of the institutional and legal mechanism of public 
management of the development of the system of dental care in Ukraine. To this end, the levels and main subjects of institutional support 
for public management of the development of dental care (FDI; РO “Association of Dentists of Ukraine”; public administration; local 
governments; business structures / investors; institutions of various forms of ownership that provide dental assistance to the population, 
etc.). On this basis, the scheme “Hierarchy of institutional support for public management of the development of dental care in Ukraine” 
was formed.As a result of the analysis of normative-legal acts regulating the provision of dental care to the population in Ukraine, 
the absence of a scientifically sound strategy of legislative activity in this area has been established.In particular, competitive “rules 
of the game” in the system of dental care in the form of development and approval of basic regulatory legal acts (laws, development 
programs, standards, etc.), as well as approval of professional self-government documents remain absent in Ukraine dentists. At 
the same time, as practice shows, most of the array of current regulations in this area are bylaws, which indicates the weakness, 
uncertainty and instability of the legal status of the dental care system. It is concluded that the identified shortcomings in the organization 
of the dental care system in Ukraine necessitate its urgent reform and development of a new competitive strategy for its development, 
taking into account new challenges related to the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARSCoV-2.

Key words: public administration, dental service, system of dental care for the population, public administration mechanisms, 
institutional and legal mechanism of public administration.

Постановка проблеми. Проведення масштабних реформ у сфері охорони здоров᾿я в Україні (у т.ч. й у сфері 
стоматологічної допомоги населенню (далі –СДН)), в рамках яких держава є ключовим суб’єктом реалізації таких 
реформ, актуалізує необхідність детального дослідження сформованих механізмів публічного управління в кон-
тексті розвитку системи стоматологічної допомоги населенню. Адже, як засвідчує практика, особливості взаємодії 
в системі “пацієнт – стоматолог” обумовлюють функціонування не лише класичних ринкових механізмів (конку-
ренція, попит та пропозиція), а й специфічних механізмів публічного управління розвитком системи СДН загалом, 
серед яких ключовими нам вбачаються такі як: інституційно-правовий, кадровий, ресурсний та науково-дослідний. 

© Н. В. Махінчук, 2022
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Дослідження механізмів публічного управління розвитком системи СДН в Україні, вважаємо за доцільне, 
розпочати саме з інституційно-правового механізму, оскільки результативне й ефективне реформування стома-
тологічної допомоги населенню в межах реалізації реформи сфери охорони здоров’я повинно мати дієво вибудо-
вану інституційно-правову основу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зауважимо, що проблематика публічного управління сферою 
охорони здоров’я є наріжним каменем багатьох вітчизняних наукових досліджень, серед яких особливу увагу 
привертають наукові розробки М. Білинської, О. Гаврилюка, З. Гладуна, Д. Карамишева, Н. Кризиної, І. Петрової, 
Я. Радиш, Ю. Ридзеля, Н. Чалої та ін. 

Водночас огляд вітчизняних наукових робіт щодо окремих теоретико-методологічних аспектів публічного 
управління в системі СДН в Україні засвідчує, що в науковому середовищі означені питання досліджуються 
ще досить фрагментарно. Найбільш значимі в цій сфері напрацювання пропонують такі вітчизняні науковці як: 
І. Бедрик, І. Мазур, О. Мельниченко, О. Савчук, Н. Федак, І. Хожило, В. Чопчик, В. Шевцов, та ін. Незважаючи на 
наявні наукові розробки з досліджуваної проблематики, в науковому вітчизняному дискурсі ще не набули ціліс-
ного відображення теоретичні аспекти формування безпосередньо механізмів публічного управління розвитком 
системи СДН, серед яких пріоритетне місце належить саме інституційно-правовому механізму. 

Зазначене вище обумовлює актуальність, науково-практичну значимість та мету даної наукової статті.
Мета статті – теоретичне обґрунтування особливостей інституційно-правового механізму публічного управ-

ління розвитком системи СДН в Україні в умовах сучасних суспільних змін та викликів. 
Виклад основного матеріалу. Сучасна система СДН у складі сфери охорони здоров᾿я − “самостійна бага-

торівнева структурована сукупність взаємопов᾿язаних елементів (підсистема власне надання СДН та підсистема 
менеджменту у сфері СДН), що знаходяться у відносинах координації, ієрархії, субординації, мають свої вну-
трішні і зовнішні функції, спрямовані на розробку й реалізацію заходів щодо якісного задоволення потреб людини 
у підтриманні та відновленні її стоматологічного здоров᾿я” [1, с. 68]. 

Враховуючи, що формування сучасної філософії державного управління передбачає її переорієнтацію на 
засади публічності, орієнтиром нашого подальшого дослідження виступають саме механізми публічного управ-
ління розвитком системи СДН.

Сутність поняття “механізм публічного управління розвитком системи стоматологічної допомоги населенню” 
пропонуємо інтерпретувати як сукупність форм, принципів, методів, інструментів/засобів та важелів впливу, що 
мають характер причинно-наслідкових зв’язків та забезпечують цілеспрямований регулюючий вплив суб’єктів 
такого управління на розвиток суспільних відносин у системі СДН. 

Очевидним є те, що механізми публічного управління розвитком системи СДН, як правило, наділені “вла-
дою інституцій на взаємовідносини між державою, місцевим самоврядуванням, бізнесом і населенням задля 
узгодження їхніх інтересів і максимізації вигод при взаємодії покупців і продавців стоматологічних послуг” [2]. 
Відповідно саме інституційно-правовий механізм виступає ключовим управлінським механізмом, що чинить 
вагомий вплив на організаційно-функціональну діяльність у сфері СДН. Адже він має забезпечувати як належне 
правове регулювання взаємовідносин, що виникають у процесі надання СДН, так і сприяти упорядкуванню 
структурних зв᾿язків між елементами системи СДН, вибудуючи відповідну ієрархію. 

Інституційно-правовий механізм публічного управління розвитком системи СДН є досить містким та пред-
ставлений такими компонентами: 

а) інституційна компонента: система інституцій, що зорієнтовані на реалізацію функцій публічного управ-
ління розвитком системи СДН; неформальні домовленості, традиції, що склалися у сфері СДН тощо;

б) правова компонента: комплекс взаємопов’язаних нормативно-правових актів, які визначають стратегію 
розвитку системи СДН, основні її завдання та результати; ліцензійні умови здійснення стоматологічної діяль-
ності; умови навчання та підвищення кваліфікації, сертифікації осіб, що мають намір займатися/займаються 
стоматологічною діяльністю; правила оподаткування у сфері СДН тощо. Тобто до складу даної компоненти 
доцільно включати законодавчо закріплені норми організації та надання СДН (закони, постанови, інструкції, 
методики тощо). 

З огляду на викладене, відзначимо, що інституційне забезпечення публічного управління розвитком системи 
СДН в Україні має чітко виражену ієрархічність, що представлена мега-, макро-, мезо- та мікрорівнями, а саме:

1) міжнародний або мегарівень: забезпечує міжнародне співробітництво та функціональне управління у сфері 
стоматологічного здоров’я. У даному контексті доречно згадати Всесвітню федерацію стоматологів (FDI) – неуря-
дову міжнародну організацію, що налічує 200 асоціацій із понад 130 країн світу та об’єднує більш, ніж мільйон 
керівників і спеціалістів-стоматологів. При цьому FDI займається питаннями співпраці та обміну інформацією, 
підтримки своїх членів, стоматологічної практики, освіти і науки, розвитку та впровадження стандартів етики 
й майстерності у стоматології. Тобто на сьогодні FDI є голосом усіх стоматологів і представляє їхні інтереси 
у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Організації Об’єднаних Націй. Відповідно основною метою 
її діяльності є “покращення стану здоров’я порожнини рота людей у всьому світі” [3, с. 100].
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Співробітництво з FDI в Україні реалізується, насамперед, через ГО “Асоціація стоматологів України” 
(ГО “АСУ”), яка з 1998 року включена до складу FDI. У результаті українська делегація щорічно приймає активну 
участь у всесвітніх форумах стоматологів та представлена в генеральній асамблеї FDI, де приймає участь у голо-
суванні щодо стратегічних документів; 

2) національний або макрорівень (держава): забезпечує розробку та реалізацію державної політики у сфері охо-
рони здоров’я в Україні загалом та у сфері СДН у тому числі, а також здійснює координацію діяльності щодо фінан-
сування, регулювання, контролю, навчання та підвищення кваліфікації в цих сферах. Відповідно головні суб’єкти, 
що формують інституційну компоненту досліджуваного механізму державного на макрорівні, представлені Верхов-
ною радою України (ВРУ), Кабінетом міністрів України (КМУ) та Президентом України, а також декількома мініс-
терствами та відомствами (МОЗ України, МВС, Держприкордонслужба, МОН та ін.). Хоча, координаційна рада 
з питань стоматології як громадський колективний орган управління функціонує лише при МОЗ України.

Зауважимо, що публічне управління розвитком системи СДН в Україні на національному рівні здійсню-
ється, насамперед, через МОЗ України у межах повноважень та у спосіб передбачений законодавством України. 
Зокрема, МОЗ України в системі СДН наразі здійснює таку діяльність: розробляє та узгоджує загальні вимоги 
допуску до медичної стоматологічної діяльності; надає МОН України пропозиції та зауваження щодо розробки 
та затвердження профільних навчальних програм; здійснює нагляд за дотриманням законодавства в сфері СДН; 
затверджує регуляторні акти та ін. При цьому важливим майданчиком для обговорення пріоритетних питань 
реформування системи СДН в Україні виступає Національний український стоматологічний конгрес;

3) регіональний або мезорівень (область/район/ОТГ/місто): 
– на обласному рівні: здійснюється планування та замовлення та первинний розподіл бюджетних коштів для 

забезпечення СДН; 
– на районному рівні: забезпечується управління системою охорони здоров’я територіальної громади 

й укладання контрактів із постачальниками стоматологічних послуг; 
– на локальному/місцевому рівні: здійснюється загальне управління підпорядкованими комунальними сто-

матологічними поліклініками, що мають забезпечувати надання СДН тієї чи іншої територіальної громади; та ін.
Як бачимо, на регіональному рівні система управління СДН є досить різнорідною, вона представлена орга-

нами управління обласних державних адміністрацій та відповідними координаційними радами з питань стомато-
логії, а в окремих регіонах функціональне управління реалізується на основі функціональних повноважень керів-
ництва обласної стоматологічної поліклініки. Районний і міський рівні управління службою теж мають суттєві 
територіальні відмінності [4, с. 140]. 

Відповідно на даному рівні головними суб’єктами виступають управління охорони здоров’я обласної дер-
жадміністрації, відділ охорони здоров’я районної держадміністрації та департамент охорони здоров’я міськради;

4) мікрорівень (стоматологічний заклад): забезпечується безпосереднє управління наявними ресурсами, що 
використовуються для розвитку медичного закладу та надання СДН (адміністрація стоматологічного закладу 
та ін.). Головні суб’єкти даного рівня в контексті тематики дослідження − заклади різних форм власності, що нада-
ють СДН, бізнес-структури/інвестори, науково-дослідні інститути (НДІ), вищі навчальні медичні заклади тощо.

Як відомо, на сьогодні в Україні працюють такі типи стоматологічних медичних закладів: стоматологічні 
поліклініки; стоматологічні відділення при ЛПЗ загального профілю; стоматологічні кабінети, розміщені на базі 
інших установ; самостійні стоматологічні кабінети і центри. 

За типом власності: а) державні; б) комунальні; в) приватні. 
За підпорядкуванням: а) МОЗ; б) місцевих рад; в) відомчі; г) приватні структури, які підпорядковуються 

своїм власникам [5].
Згідно статистичної інформації на 01.01.2021 року стоматологічну допомогу мешканцям України надавали 

6443 (1359 державних та 5084 приватних) закладів різних форм власності, що на 181 заклад (або на 3,0 %) більше 
аналогічного показника на поч. 2017 року [6; 8] (табл. 1). 

Таблиця 1
Динаміка загальної чисельності закладів різних форм власності, що надавали  

стоматологічну допомогу населенню в Україні, протягом 2016–2020 років (на кінець року)

Роки
Усього 

закладів у 
сфері СДН

Чисельність державних закладів у сфері СДН Чисельність приватних закладів у сфері СДН

закладів у % до загальної чисельності 
закладів у сфері СДН закладів у % до загальної чисельності 

закладів у сфері СДН
2016 6 262 1 763 28,2 4 499 71,8
2017 6 258 1 734 27,7 4 524 72,3
2018 6 034 1 450 24,0 4 584 76,0
2019 6 278 1 417 22,6 4 681 77,4
2020 6 443 1 359 21,1 5 084 78,9

Джерело: складено автором на основі [6–8]
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По відношенню до попереднього року (на поч. 2020 року) збільшення чисельності закладів різних форм 
власності, що надають СДН в Україні, становило 165 (або 2,6%) (див. табл. 1). Така ситуація відображає відпо-
відні організаційні зміни у сфері СДН в Україні. Щодо поширеності окремих видів, то серед “бюджетних” закла-
дів переважають стоматологічні поліклініки в комунальній власності, серед приватних – невеликі стоматологічні 
центри та приватні зуботехнічні лабораторії. 

Загалом, трансформація вітчизняної системи охорони здоров’я, що розпочалась в Україні в 2015 році на пер-
винному рівні, а у квітні 2020 року − на вторинному рівні, із запровадженням нових механізмів фінансування, 
зумовила значне зменшення частки державного сектора у сфері СДН (з 28,2% у 2016 році до 21,1% у 2020 році). 
З огляду на це, логічним виглядає постійне збільшення кількості приватних стоматологічних закладів на території 
нашої держави. Так, на кінець 2020 року у 5084 закладах приватної форми власності (що на 585 закладів або 13% 
більше по відношенню до 2016 року) СДН надавали 617 самостійних стоматологічних поліклінік та 4467 приват-
них стоматологічних кабінетів [6-7] (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка загальної чисельності закладів різних форм власності, що надавали стоматологічну допомогу 
населенню в Україні, протягом 2016–2020 років (на кінець року)

Джерело: побудовано автором на основі [6-7]

Тобто активна комерціалізація стоматології призвела до бурхливого розвитку приватної стоматології, розга-
лужена мережа якої більше розвивається у столиці, великих містах і промислових центрах.

Водночас протягом останніх років в Україні відбувається стабільне зменшення лікувально-профілактичних 
закладів, які мають у своєму складі стоматологічні відділення (кабінети). На нашу думку, таке зменшення пояс-
нюється такими причинами:

1) до кінця 2019 року: в основному, через реорганізацію дільничних лікарень та сільських лікарських 
амбулаторій, які увійшли як структурні підрозділи до складу центрів первинної медико-санітарної допомоги 
(ПМСД) та ін. закладів, а раніше розглядались як самостійні заклади;

2) після 2019 року, тобто в умовах запровадження карантинних обмежень внаслідок поширення на території 
України короновірусу COVID-19: деякі стоматологічні кабінети, невеликі приватні стоматологічні клініки зму-
шені були призупинити (або ж взагалі припинити) свою діяльність у результаті втрати частини персоналу (або 
ж відправлення персоналу у відпустку за власний рахунок) та значної частки своєї “клієнтської бази”, втрати/
скорочення доходів, нарощування боргів по комунальних платежах, боргової кризи тощо. 

Отже, наразі держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності, здатних забезпечувати 
належний рівень та якість профілактичної, діагностичної, лікувальної, реабілітаційної чи іншої форми СДН. 
Однак в умовах сучасних суспільних викликів та загроз в Україні все важче забезпечити конституційні права 
громадян щодо отримання доступної, кваліфікованої медичної допомоги, в першу чергу, на безоплатній основі. 

Таким чином, для сучасної вітчизняної системи СДН очевидною є перспектива поступового перерозподілу 
ринку стоматологічних послуг: “приватний сектор” буде й надалі витісняти “комунальний”, а “крупний” – погли-
нати “дрібний”.

Враховуючи викладене, на рис. 2 узагальнимо основних суб’єктів інституційного забезпечення публічного 
управління розвитком системи СДН в Україні. Всі вищезгадані суб’єкти інституційного забезпечення публічного 
управління розвитком системи СДН в Україні (див. рис. 2) опираються у своїй діяльності на відповідні норма-
тивно-правові засади публічного управління. Тому надалі важливим є вивчення правової компоненти досліджу-
ваного нами механізму.

Як відомо, всі суспільні відносини, що виникають у системі СДН в Україні, регулюються положеннями Кон-
ституції України, Основами законодавства
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України про охорону здоров’я, Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення” та іншими законами України, міжнародними договорами, указами Президента України, актами КМУ, 
наказами МОЗ України, актами професійного самоврядування стоматологів України тощо. 

Насамперед доцільно пригадати Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, який 
визначає механізми державного регулювання і забезпечення якості медичної допомоги населенню у закладах 
охорони здоров’я, зокрема, стоматологічної допомоги, а саме: провадження господарської діяльності лише за 
наявності ліцензії (ст. 17); заклади можуть добровільно проходити акредитацію в порядку, визначеному КМУ 
(ст. 16); заклади мають обов’язково застосовувати в своїй діяльності галузеві стандарти медичної допомоги, до 
яких належать: стандарт медичної допомоги (медичний стандарт), клінічний протокол, табель матеріально-тех-
нічного оснащення, лікарський формуляр, а також інші норми, правила та нормативи, передбачені законами, які 
регулюють діяльність у сфері охорони здоров’я (ст. 14) [5]. 

Зауважимо, що, починаючи з 2015 року, відбулося значне зміцнення нормативно-правової бази медичної 
галузі (у т.ч. й у сфері СДН) за рахунок прийняття низки важливих актів, серед яких: Національна стратегія 
реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 рр. (2015 р.); Закон України “Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських 
засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організа-
цій, які здійснюють закупівлі” (2016 р.); Постанова КМУ “Про затвердження Порядку створення госпітальних 
округів” (2016 р.); Постанова КМУ “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуго-
вування населення у 2022 році” (2021 рік), тощо. 

Реорганізацію комунального сектору СДН в Україні було розпочато після прийняття постанови КМУ 
“Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року” (2014 рік), яка послугувала підставою до 
створення в обласних центрах України та у м. Київ комунальних некомерційних стоматологічних підприємств. 
Проте, наразі в умовах децентралізації влади поза межами нормативно-правової імплементації залишається 
локальний рівень управління наданням СДН, що наразі виступає досить важливою проблемою розвитку тери-
торіальних громад.

При цьому в системі СДН в Україні до цього часу відсутній базовий Закон, який би регулював особливості 
здійснення стоматологічної діяльності, систему, гарантії та засади професійного самоврядування в стоматології 
та ін. Хоча, доречно нагадати, що в 2016 році було розроблено та подано до Верховної Ради України проєкт закону 
України “Про стоматологічну діяльність”, який пізніше було відкликано.

Водночас у листопаді 2021 року МОЗ України на громадське обговорення запропоновано проєкт Закону 
України “Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні”, який розроблено “з метою впровадження 
з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду моделі медичного самоврядування, яка надасть можли-
вість суб’єктам господарської та професійної діяльності здійснювати саморегулювання медичної діяльності (у 
т.ч. й у сфері надання СДН) і створить законодавчі підстави для делегування самоврядним організаціям окремих 
функцій, які на сьогодні здійснюються органами державної влади з регулювання господарської та професійної 
діяльності” [8].

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Таким чином можемо 
стверджувати, що інституційне забезпечення публічного управління розвитком системи СДН в Україні є багато-
рівневим та характеризується розгалуженою структурою, що представлена різними за потужністю суб’єктами, 
які належать до різних форм власності й мають різне підпорядкування − ВРУ, КМУ, МОН, МОЗ України тощо.

Водночас, проведений аналіз нормативно-правових актів, які регулюють “стоматологічні справи” в Укра-
їні, засвідчив відсутність державної науково обґрунтованої стратегії законодавчої діяльності у сфері організа-
ції та надання СДН. Тобто в Україні залишаються відсутніми, затверджені на законодавчому рівня, конкурентні 
“правила гри” в системі СДН у вигляді розробки й затвердження базових регуляторних нормативно-правових 
актів (законів, програм розвитку, стандартів та ін.), а також погодження документів професійного самоврядування 
стоматологів, що спрямовані на формалізацію та оптимізацію взаємовідносин у ланцюгу “пацієнт – стоматолог – 
стоматологічний заклад – громадське об’єднання стоматологів – органи публічного управління”. При цьому, як 
засвідчує практика, більшу частину масиву чинних нормативних документів вітчизняної системи СДН станов-
лять підзаконні акти, що свідчить про слабкість, невизначеність і, що найгірше, про нестабільність правового 
стану системи СДН. 

Окрім того в системі СДН в Україні залишається неефективним нагляд за дотриманням законодавства в сфері 
СДН (зокрема за процесами ціноутворення, атестації, ліцензування, акредитації та сертифікації; у сфері виробни-
цтва (поставок) продукції стоматологічного призначення тощо).

У свою чергу, виявлені недоліки в організації системи СДН в Україні обумовлюють необхідність її терміно-
вого реформування та розробки нової конкурентоспроможної стратегії її розвитку з урахуванням нових суспіль-
них викликів, пов᾿язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARSCoV-2, що і є напрямом наших подальших наукових досліджень.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЧНИХ ЗАГРОЗ: 

ГЛОБАЛІСТИЧНО-ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

Сьогодні існує потреба висвітлити ще один аспект пандемії COVID-19, а саме управління ризиками та невизначе-
ність, оскільки, пандемія стала несподіваною та непередбачуваною подією у всьому світі з надзвичайно важкими наслід-
ками. Вплив малоймовірних подій колосальний, однією з таких абсолютно несподіваних подій, яку ніхто або майже ніхто не 
передбачав на початку 2020 року є пандемія COVID-19. Маємо справу не просто з ризиком, що усвідомлюється як вимірна 
невизначеність, а ймовірність його реалізації не можна оцінити за допомогою теорії ймовірностей на основі історичних 
даних та областю невизначеності в строгому сенсі.

Соціально-економічні ризики можна розрахувати на основі теорії ймовірності, можна використовувати весь арсенал 
методів та інструментів, що знижують цей ризик, доводячи його до рівня, прийнятного для суб’єкта управління ризи-
ками. У свою чергу, не має сенсу створювати дуже детальні плани подолання соціально-економічної кризи, але припускати, 
що ми повинні жити в час, який не має впевненості та готовності до нових викликів є мотиваційним невіглаством. Всес-
вітня організація охорони здоров’я відреагувала надто пізно, оскільки швидше необхідно було оголосити про загрозу пандемії 
COVID-19 та скоріше призупинити контакти з Китаєм. 

Парадоксально, але коли вірус COVID-19 напав на Європу та США, виявилося, що екстрені поставки масок, захис-
них халатів для лікарів та іншого спорядження, необхідного для боротьби з пандемією, також мають бути виготовлені 
в Китаї. Ми живемо і будемо жити в час, коли відомі ризики будуть співіснувати з невизначеністю, неможливо передбачити 
всі подібні події, але є бачення на те, як на них реагувати. Маючи конкретні ресурси для вирішення надзвичайних ситуацій 
та плани країни, економіки, підприємства можуть принаймні частково пом’якшити їх негативні наслідки. 

Завжди варто мати фінансово-матеріальний резерв на абсолютно непередбачені події як у господарстві, так і в масш-
табах держави та органів місцевого самоврядування. Окрім стандартних методів управління ризиками, варто також поду-
мати, що робити, коли відбуваються дуже малоймовірні події з глобальними наслідками. Пандемічні кризи, викликані дуже 
малоймовірними, несподіваними подіями з надзвичайними наслідками, показують, наскільки тісно пов’язане людство в епоху 
глобалізації. Національні держави все ще мають відігравати ключову роль у врегулюванні криз, але потрібно разом шукати 
ефективні вакцини від COVID-19, нові ланцюги поставок, системи раннього попередження, спільні ресурси, які можна акти-
вувати в надзвичайних ситуаціях. 

Безсумнівно, що глобальна пандемія COVID-19 сприятиме розвитку економіки знань, електронного бізнесу, віддале-
ного доступу до державних послуг та розвитку цифрового навчання. У багатьох державах, з огляду на очікувану рецесію 
та зростання безробіття, планується облікувати дохід громадян, які не працюють, досі це було забороненою темою, але 
хто знає, чи стане таке рішення потребою, хоча б періодично. Людство поки що виходило переможцем із кожної глобальної 
кризи, хоча, звісно, тягар ніколи не розподілявся рівномірно, а там, де є втрати і загрози, з'являються і нові перспективні 
можливості. 

Ключові слова: пандемічні загрози, етап, соціально-економічна політика, період, світовий досвід, глобалізація, фінан-
совий аспект, формування, виклики.

D. О. Kharechko. World experience of formation and implementation of socio-economic policy in the period of pandemic 
threats: globalist-financial aspect

Today, there is a need to highlight another aspect of the COVID-19 pandemic, namely risk management and uncertainty, 
as the pandemic was an unexpected and unpredictable event around the world with extremely serious consequences. The impact 
of unlikely events is enormous, one of those completely unexpected events that no one or almost no one predicted in early 2020. We are 
dealing not just with risk, which is understood as dimensional uncertainty, the probability of its realization can not be estimated using 
probability theory based on historical data, but with the area of   uncertainty in the strict sense.

These risks can be calculated based on the calculation of probability, you can use the full arsenal of methods and tools that 
reduce this risk, bringing it to a level acceptable to the risk management entity. In turn, it does not make sense to create very detailed 
plans to overcome the crisis, but to assume that we must live in a time that lacks confidence and readiness for new challenges is 
motivational ignorance. Undoubtedly, the World Health Organization reacted too late, with the threat of a COVID-19 pandemic to be 
declared in early February at the latest, and flights to China suspended as soon as possible.

© Д. О. Харечко, 2022
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Paradoxically, when the COVID-19 virus attacked Europe and the United States, it turned out that emergency supplies of masks, 
protective gowns for doctors and other equipment needed to combat the pandemic must also be made in China. We live and will live in 
a time when known risks will coexist with uncertainty, it is impossible to predict all such events, but there is a vision of how to respond 
to them. With specific resources to deal with emergencies and national and economic plans, businesses can at least partially mitigate 
their negative effects.

It is always worth having a financial and material reserve for completely unforeseen events both in the economy and on the scale 
of the state and local governments. In addition to standard risk management techniques, you should also consider what to do when 
events with very global consequences are very unlikely. Pandemic crises, caused by very unlikely, unexpected events with extraordinary 
consequences, show how closely humanity is connected in the age of globalization. Nation-states still have a key role to play in crisis 
management, but together we need to work together to find effective COVID-19 vaccines, new supply chains, early warning systems, 
and common resources that can be activated in emergencies.

There is no doubt that the global COVID-19 pandemic will promote the knowledge economy, e-commerce, remote access to 
public services and the development of digital learning. In many countries, given the expected recession and rising unemployment, it is 
planned to introduce unconditional income for unemployed people. Until now, this was a forbidden topic, but who knows whether such 
a decision will be necessary, at least periodically. Mankind has so far emerged victorious from every global crisis, although, of course, 
the burden has never been evenly distributed, and where there are losses and threats, new promising opportunities are emerging.

Key words: pandemic threats, stage, socio-economic policy, period, world experience, globalization, financial aspect, formation, 
challenges.

Постановка проблеми. Нестабільність попиту на зовнішніх ринках, суперництво Китаю зі Сполученими 
Штатами можуть призвести до того, що Китай відключиться від глобальної економіки та зосередиться на збіль-
шенні частки споживання у ВВП. Економічна активність в окремих країнах зростає нерівномірно, згідно з показ-
никами активності Bloomberg Economics, активність Італії, Іспанії та Франції зростає. Пандемія значно вплинула 
на ринок дистанційної роботи та ринок освіти, а закінчення пандемії більше не призупинить цей процес. 

З точки зору географічної уніфікованості, це нове явище, оскільки стосується глобальних організацій, роз-
ташованих буквально в кожній країні світу. Глобальні організації володіють напрямами, які можна налаштувати 
таким чином, щоб вони могли реагувати на дивовижні зміни в навколишньому середовищі. Звісно,   ефективність 
цієї реакції на практиці може бути вищою чи нижчою, але на основі досвіду новітньої кризової ситуації, що 
виникла, вже можна спробувати зробити перші організаційні висновки. Як показала фінансова криза, викликана 
пандемією, багато корпорацій не втрачаючи права власності на інфраструктуру втратили можливість щоденно 
розпоряджатися нею, що повністю відірвало їх від повсякденного функціонування відомим і прийнятим спосо-
бом [4]. У цьому плані міжнародні організації не можуть розраховувати на поповнення коштів з ринків, які не 
постраждали від кризи, оскільки таких ринків не існує.

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Протягом тривалого часу існували численні наукові публікації, 
які містили попередження епідеміологів після попередньої епідемії ГРВІ у 2002–2003 роках про те, що функціо-
нування ринків живих тварин у Китаї неминуче спричинить нову епідемію. Кілька років поспіль Білл Гейтс засте-
рігав від загрози пандемії, також були опубліковані доповіді про основні фактори ризику та найбільші загрози 
у світі під заголовком «Звіт про глобальні ризики 2020 р.», підготовлені ретельно за участю багатьох визнаних 
експертів на прохання Всесвітнього економічного форуму – швейцарської установи, відомої серед інших органі-
зацій Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де взяли участь глави держав та бізнес-лідери.

У звіті визначено низку ризиків, які найімовірніше реалізуються у 2020 році, але пандемії COVID-19 
у десятці найбільш імовірних ризиків у 2020 році не було. Такої загрози не передбачали економісти, але проф. 
Нуріель Рубіні, відомий американський економіст, який одним із перших спрогнозував обвал американського 
ринку нерухомості та фінансову кризу 2008 року зазначав про можливість такого розвитку. Жоден фінансовий 
аналітик не оголосив про крах на світових фондових ринках у січні 2020 року, який стався через два місяці 
у зв’язку з COVID-19. Будь-який окремий фактор пандемічного впливу становитиме загрозу здоров’ю та життю 
людей із 150 країн світу і матиме такий вплив на економіку та фінансові ринки за межами нормальних прогнозів. 

Метою статті є комплексний аналіз та розкриття перспектив імплементації світового досвіду формування 
та реалізації соціально-економічної політики під час впливу пандемічних загроз. 

Виклад основного матеріалу. Органи державної влади, які приймають рішення під час пандемічних криз 
спонукали глобальні організації щодо розрахунку на посилення позиції держави як в економічному, так і в орга-
нізаційному плані. Проте, наразі держави не в змозі приділяти достатньо уваги та ресурсів проблемам глобальної 
організації, концентруючи свої сили, дії та ресурси на боротьбі з пандемією COVID-19. Постулат адаптивності не 
є чимось новим в глобальній організації та все більше визнається як аспект функціонування, який має бути домі-
нуючим поглядом при оцінці діяльності, яку здійснюють організації [2]. Таким проявом є концепція процесів, 
віртуальна концепція, концепція ресурсів, аутсорсинг та багато інших концепцій і методів управління. 

Однак, поточна ситуація, викликана вірусом COVID-19, ставить цей постулат у дещо інший вимір, оскільки 
виявляється, що адаптивність лише частково дозволяє організаціям адаптуватися до наддинамічно мінливої 
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ситуації. Сьогодні актуальною стає нова парадигма – «ультраорганізаційна гнучкість», відправною точкою для 
її розуміння є підривання реальності, яку ми знаємо в усіх можливих сферах функціонування організації. Така 
концепція дозволить поставити під сумнів прийнятий порядок, генерувати нові, часто ненадійні ситуації в даній 
реальності, планувати сценарії стратегії дій на випадок їх виникнення. Наступним кроком є підготовка ресурс-
ного простору для реалізації цих стратегій та проведення моделювання впровадження разом із створенням відпо-
відних висновків на основі отриманих відгуків.

Процедура надзвичайної гнучкості полягає у формуванні стратегії дій у разі виявлених труднощів, підго-
товки організаційних та управлінських ресурсів, необхідних для практичної реалізації прийнятих стратегій, 
проведенні організаційного моделювання в окремих сферах діяльності організації з метою практичного підтвер-
дження доцільності запланованих стратегій. Важливим елементом концепції «ультрагнучкості», є зосередження 
на можливості абсолютно екстремальних ситуацій, часто навіть неймовірних у даних умовах експлуатації. Підхід 
у новій парадигмі організаційної адаптивності передбачає революційне і дуже критичне ставлення до функціо-
нування організації з метою підірвати її усталені детермінанти функціонування. Також, це необхідність організу-
вати віддалену роботу для багатьох співробітників, тому багато глобальних організацій по всьому світу боролися 
з цією необхідністю.

Іншим викликом є необхідність раптово виключити можливість прямих контактів з кооператорами по всьому 
світу, пов’язаних із забороною пересування, багато партнерів не були готові до он-лайн контактів. Сферою, яка 
вимагає надзвичайно гнучкого підходу з боку глобальної організації, є спосіб управління, який повинен характе-
ризуватися великою свободою прийняття рішень співробітниками та їх спроможністю та здатністю функціону-
вати самостійно протягом тривалого часу, а також ізольовано [5]. Віддалена робота виявила на практиці ці посту-
лати, про які вже деякий час повідомляють сучасні ЗМІ, проте виявилося, що про цей вид, навчання у працівників 
не проводиться. 

Нове значення набуває і навігаційна функція, настільки характерна для процесних організацій, у разі дис-
танційної роботи це домінуючий управлінський навик, який забезпечує ефективність та безперервність бізнесу. 
Ще одна сфера, пов’язана з розглянутою – це технічна інфраструктура, яка дозволяє організувати роботу від-
далено, в основному це стосується можливості безпечного використання мобільних пристроїв без постійного 
контролю ІТ-об'єктів організації. Наслідком напряму є ІТ-аспект організації, як у контексті захисту систем, що 
використовуються від ворожого вторгнення, так і з точки зору безперервності роботи, викликаної відсутністю 
пошкоджень систем. 

Віддалений ІТ-догляд для домашніх офісів є величезним викликом, якщо до цього аспекту додати геогра-
фічні відстані, мовні та часові відмінності, проблема стає ще складнішою, що ще більше підкреслює важливість 
цього аспекту. Крім того, важливим аспектом є взаємозамінність організаційних ролей у разі виключення ключо-
вих співробітників з функціонування організації навіть на більш тривалий період часу внаслідок карантину або 
хвороби. Важливим аспектом організаційних кризових ситуацій є питання матеріального забезпечення організа-
ції на період потенційних простоїв у функціонуванні, викликаних новими видами загроз. Змінюється також під-
хід до сприйняття фінансової ліквідності, інвестиційних проблем та потенційного переінвестування, оскільки те, 
що щодня здається безпечним, у виняткові періоди може спричинити неплатоспроможність корпорації та її крах. 

Останнім прикладом критичної сфери є контакт із замовниками та кооператорами, що в нинішніх кризо-
вих ситуаціях має вирішальне значення для підтримки безперервності співпраці. Поки що подібних постулатів 
в управлінні організаціями не повідомлялося, але нинішня криза COVID-19 означає, що їх слід серйозно розгля-
нути та впровадити в поточне функціонування організації [1]. Концепція глобальної організації, яка навчається, 
говорить про те, що ми повинні модифікувати поведінку організації на основі набутого досвіду, це важливий 
аспект, який говорить про те, що з нинішньої кризи необхідно зробити висновки. 

Глобальні організації повинні готуватися до того, що сьогодні неможливо передбачити, і це справжній 
виклик, з яким стикається сучасний організаційний менеджмент – як в теоретичному, так і в прикладному аспек-
тах. Глобальні організації, що працюють в умовах мінливого середовища, зустрічаються з викликами, пов'яза-
ними з необхідністю раптово змінити відомі та застосовні методи ведення, ці виклики є результатом загального 
небажання відмовлятися від загальноприйнятих моделей функціонування організації. Існує типова напруженість, 
пов’язана з входженням у нові сфери бізнесу або використанням нових організаційних методів і прийомів. 

Зазначені питання стають особливо актуальними, коли посилюється економічна турбулентність, це означає 
збільшення амплітуди змін, а також частоти їх виникнення. Крім того, збільшення турбулентності також збіль-
шує непередбачуваність змін у середовищі організації, мінливість середовища, що призводить до необхідності 
гнучкої поведінки, стосується двох її вимірів. Управлінська адаптивність необхідна як в напрямі коригування 
сприйняття організаційної ситуації, так і в напрямі вживаних дій, часто таку процедуру прирівнюють до вирі-
шення кризових ситуацій, тому в теорії управління вона розробляється в галузі антикризового управління. Однак, 
варто зазначити, що поточна кризова ситуація, пов’язана з пандемією COVID-19, має специфічний характер, що 
випливає зі специфіки явища, що спричиняє поточну кризу. 
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Важливим є питання, як глобальні організації справляються з цими новими умовами діяльності, чи достат-
ньо вони гнучкі, щоб застосовувати заходи у сфері антикризового управління, які види діяльності вони застосо-
вують і як їх оцінюють. Крім уже очевидних наслідків таких явищ, як глобалізація чи бізнес-цикли, причинами 
зростання турбулентності в навколишньому середовищі є зміни у споживчих настроях, пов’язані з ринковими 
характеристиками. Це викликає динамічні та часто непередбачувані зміни для організацій, які часто опиняються 
в кризових ситуаціях, ця непередбачуваність так чи інакше притаманна характеру поколінню, яке часто назива-
ють постмодерністським поколінням споживачів.

Ситуація, з якою зустрілися нинішні глобальні організації, унікальна тим, що вона має характеристики, яких 
ніколи раніше не було, а сьогоднішня криза пандемії COVID-19 має глобальний масштаб, як географічно, так 
і суб’єктивно. Таким чином, соціально-економічна криза, викликана пандемією COVID-19, не залишила організа-
ціям, навіть глобальним, можливості перенести свою діяльність на ринки, які не постраждали від кризи, оскільки 
таких ринків просто не існує. Іншою важливою ознакою є категоричність наслідків загрози, що виникає, тобто 
недотримання вимог безпеки та значних законодавчих та санітарних обмежень часто призводить до смерті пра-
цівників або членів їхніх сімей, що є кінцевим наслідком і найбільш серйозним наслідком. 

Глобальні організації зустрічаються з низкою нових, незвичайних і часто ключових обставин для їх повно-
цінного функціонування. Необхідність вжиття такої поведінки, а також заборона багатьох організаційних практик, 
які використовувалися досі, означає, що організації опиняються в нових кризових ситуаціях [3]. Тому, важливе 
питання полягає в тому, чи може антикризове управління, як ми його знаємо сьогодні, достатньою мірою відпо-
відати очікуванням організації в разі пандемії COVID-19. У майбутньому пандемічні загрози можуть виникати 
частіше, викликаючи кризи подібного характеру, цікавим є питання про інші види криз, які можуть поставити 
глобальні організації в скрутне становище. Зазначене питання стосується ймовірних футуристичних бачення кри-
зових ситуацій, які дозволять розробити стратегії та сценарії організаційних процесів. 

Нові фінансово-організаційні ситуації, що породжують соціально-економічні кризи вимагають гнучкості 
поведінки, адаптивність є суттєвим елементом в умовах посилення економічної турбулентності, оскільки висока 
мінливість, що супроводжується труднощами в процесі прогнозування напрямків змін, вимагає ефективної 
адаптації організації та швидкого прийняття рішень. В умовах класичних кризових ситуацій, які організація 
передбачає у своїх сценаріях і стратегіях, зазвичай є достатньо часу для підготовки організації до можливих 
майбутніх подій. 

Висновки із досліджуваного матеріалу і перспективи подальших розвідок в цьому напрямку. У період панде-
мічних загроз глобальна організація може розвинути свою адаптивність, що полегшить розгляд справи в майбут-
ньому, з іншого боку, в ситуаціях з абсолютно новими функціями адаптивність неможливо розвиватися раніше. 
Важливими є дії тут і зараз, без можливості застосування раніше розроблених кризових стратегій, завдяки пере-
рахованим механізмам від інституцій майбутнього знадобиться надзвичайна адаптивність глобальної організації, 
яка дозволить їм ефективно адаптуватися до нових обставин. Глобальні інституції майбутнього будуть характери-
зуватися «ультрагнучкістю», що дозволить їм скористатися можливостями, котрі виникають на сучасному етапі 
пандемічних загроз. 

Якщо глобальні організації повинні бути готові до ситуацій, суть яких ми не можемо повністю передба-
чити сьогодні, адаптивність є основою ефективного реагування. Такий підхід може стати відправною точкою для 
вжиття майбутніх заходів з оптимізації в напрямі припущень і рекомендацій щодо майбутнього управління соці-
ально-економічною кризою. У цьому випадку буде застосований діагностичний підхід, виходячи з ефективності 
існуючої системи та пошуку можливостей її вдосконалення. Можливо, вийде так, що сьогоднішнє антикризове 
управління не відповідає вимогам нових кризових ситуацій і тому необхідно буде застосовувати прогностичний 
підхід, створюючи припущення цього менеджменту «з нуля». Висновки, зроблені з соціально-економічної кризи, 
спричиненої пандемією COVID-19, можуть зробити вагомий внесок у діяльність, проведену для доповнення при-
кладних положень цієї сфери управління.
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ПРАКТИКА ЄС У ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена дослідженню питань наукового обґрунтування напрямів реформування системи місцевого само-
врядування та територіальної організації влади в Україні у відповідності європейським демократичним перетворенням. 
Акцентується увага на активізації євроінтеграційних процесів, які вимагають від уряду України імплементації державної 
моделі управління, адаптованої до європейських стандартів соціально-економічного зростання та розвитку регіонів.

Серед пріоритетних реформ вітчизняної територіальної організації влади визначено процес децентралізації, у від-
повідності базовим принципам організації і функціонування місцевого самоврядування, визначених у Європейській хартії 
місцевого самоврядування. Проаналізовано історичний генезис процесів деконцентрації влади в Україні та його норматив-
но-правове забезпечення. Вивчено практику окремих європейських країн з метою пошуку можливих резервів удосконалення 
процесів вітчизняної децентралізації влади. Суттєвим рушієм активізації даних процесів у країнах ЄС визнано конститу-
ційне закріплення децентралізації влади як основи конституційного ладу держав-членів ЄС. Відповідні зміни у Конституції 
України не внесенні.

У практичному плані розширення повноважень локальних адміністративних одиниць у нашій країні найперспективні-
шою розгладається практика Польщі. Серед найбільш перспективних напрямів удосконалення визначено застосування між-
народних програм співпраці у сфері децентралізації, закріплення функцій координації і реалізації політики децентралізації за 
єдиним інститутом, удосконалення системи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад, проекція реформи 
децентралізації на майнову, земельну та ресурсну сфери. Узагальнено ключові бар’єри дієвості реформи децентралізації, серед 
яких виділено дефіцит політичного компромісу, бюрократизм та корупція складова у органах адміністративного апарату.

Ключові слова: децентралізація, публічна влада, територіальна організація влади, місцеве самоврядування, зарубіж-
ний досвід. 

I. V. Zubar, Yu. V. Onyshchuk. EU practice in decentralization of public authority and prospects of its application in Ukraine
The article is devoted to the research of the questions of scientific substantiation of the directions of reforming the system of local 

self – government and territorial organization of power in Ukraine in accordance with the European democratic transformations.
Emphasis is placed on intensifying European integration processes, which require the Government of Ukraine to implement 

a state model of governance adapted to European standards of socio-economic growth and regional development should be based on 
in-depth scientific knowledge of successful practices of successful EU countries.

Among the priority reforms of the national territorial organization of power is the process of decentralization, in accordance 
with the basic principles of organization and functioning of local self-government, defined in the European Charter of Local Self-
Government.

The historical genesis of decentralization processes in Ukraine and its normative and legal support are analyzed. It is 
determined that the process of territorial consolidation contributed to the formation of enlarged municipalities on a voluntary basis 
with the subsequent reformatting of the administrative-territorial structure at the district level.

The practice of some European countries in order to find possible reserves for improving the processes of domestic decentralization 
of power has been studied. The constitutional consolidation of decentralization of power as the basis of the constitutional order 
of the EU member states is recognized as a significant driver of intensification of these processes in the EU countries. Relevant 
amendments to the Constitution of Ukraine have not been made.

In practical terms, the expansion of the powers of local administrative units in our country is the most promising practice 
in Poland. Among the most promising areas of improvement are the use of international cooperation programs in the field 
of decentralization, consolidation of functions of coordination and implementation of decentralization policy at a single institution, 
improvement of financial support for territorial communities, projection of decentralization reform in property, land and resources. 
The key barriers to the effectiveness of decentralization reform have been summarized, including the lack of political compromise, 
bureaucracy and corruption in the administrative apparatus.

Key words: decentralization, public authority, territorial organization of government, local self-government, foreign experience.
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Постановка проблеми. У світлі прогресивних демократичних перетворень організації публічної влади 
в Україні особливої уваги потребує наукове обґрунтування напрямів реформування системи місцевого самовряду-
вання. Ключовим стратегічним питанням модернізації процесів територіальної організації влади має стати вектор 
забезпечення спроможного місцевого самоврядування, яке буде здатне забезпечити комфортні соціальні умови 
для жителів громади та надання якісних державних послуг. 

Особливу увагу варто приділити Європейським принципам місцевого самоврядування, які стали орієн-
тиром для розвитку національного законодавства про місцеве самоврядування більшості країн ЄС. Як свід-
чить досвід європейських держав, саме проведення децентралізації влади забезпечило позитивний результат із 
забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад, високого рівня життя громадян та надання 
якісних послуг. Сучасна активізація євроінтеграційних процесів в Україні вимагає переформатування держав-
ної моделі управління, адаптованої до європейських стандартів соціально-економічного зростання та розвитку 
регіонів. Це свідчить про те, що започаткована модель децентралізації в Україні, може мати свої національні 
особливості однак має бути основана на поглибленому науковому пізнанні результативних практик успішних 
країн ЄС. Це дозволить забезпечити ефективну, науково обґрунтовану модернізацію вітчизняної моделі публіч-
ного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам критичного аналізу закордонного досвіду тери-
торіальної організації влади та аналізу реформи децентралізації України присвятили свої наукові праці учені 
Я. В. Журавель [2], В. І. Захарченко [4], І. В. Хребтій [14] та ін.

Мета статті полягає у науковому пізнанні результатів реалізації пріоритетних реформ територіальної орга-
нізації влади і місцевого самоврядування в Україні та аналіз практики успішних країн ЄС.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи практику територіальної організації влади країн ЄС, варто від-
значити, що основоположним документом виступає «Європейська хартія місцевого самоврядування». Саме він 
регламентує базові принципи організації і функціонування місцевого самоврядування як субсидіарність, повсюд-
ність місцевого самоврядування, фінансова самодостатність, демократичність [1]. Даний документ також є клю-
човим орієнтиром на шляху децентралізації та реформування місцевого самоврядування в Україні, що передбачає 
відповідність принципам 

Децентралізація управлінських та фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування 
є однією із найбільш важливих та масштабних реформ в умовах незалежності України. Дана реформа має на 
меті вирішення гострих соціально-економічних дилем на шляху розвитку громадянського суспільства. Модель 
децентралізації є результатом тривалої еволюції адміністративної системи – вона може бути прямо закріплена 
у конституції і законах чи ґрунтуватися на правовій доктрині системних реформ, проведених у більшості постко-
муністичних країн. 

Аналізуючи генезис процесів децентралізації, звернемо увагу, що Україна взяла на себе зобов’язання щодо 
дотримання європейських стандартів місцевої та регіональної демократії, ставши членом Ради Європи у 1995 р. 
та ратифікувавши Європейську хартію місцевого самоврядування у 1997 р. Однак відзначимо той факт, що роз-
початою реформу децентралізації можна вважати лише із 2014 року внаслідок схвалення Кабінетом Міністрів 
України «Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» який 
передбачав стимулювання об’єднання громад з метою усунення адміністративної парцеляції [10]. Таким чином 
в Україні розпочався масштабний процес децентралізації і територіальної консолідації, що сприяло формуванню 
на добровільних засадах укрупнених муніципалітетів. 

Наступним вагомим етапом децентралізації стало переформатування адміністративно-територіального 
устрою України районного рівня. 17.01.2020 року Верховною Радою України прийнято Постанову «Про утво-
рення та ліквідацію районів», якою було ліквідовано 490 районів та утворено нові 136 укрупнених районів. Даний 
процес можна пов’язати із ураховуванням норм Директиви ЄС № 1059/2003 «Про створення загальної класифіка-
ції територіальних одиниць NUTS» від 26.05.2003 року. Зміни адміністративно-територіального устрою України 
забезпечили ліквідацію ряду суперечностей європейським принципам місцевого самоврядування, що дозволило 
новоствореним громадам досягнути рівноправності на інституційному рівні [8]. 

Оцінюючи реформу децентралізації в Україні, варто проаналізувати практику європейських країн та виокре-
мити можливі напрями удосконалення. Зазначимо, що кожна із країн ЄС реалізувала власну модель децентралізо-
ваної організації місцевого самоврядування, однак, цілком погодимось із позицією І. В. Хребтій [14], у тому, що 
серед них не існує жодної універсальної парадигми, яку можна без змін використати в Україні. Журавель Я. В. [2], 
вивчаючи досвід країн ЄС, які пройшли шлях реформування адміністративних моделей управління до децентра-
лізованої організації публічної влади, дійшов висновку, що ключовим вектором у даних процесах стало деле-
гування повноважень у вирішенні проблем місцевого значення на локальний рівень. На переконання вченого, 
цього вдалося досягти за рахунок спрощення відносин між місцевими органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування. Цьому сприяло також формування дієвої системи фінансово-економічних та адміні-
стративних важелів впливу інститутів місцевого самоврядування. 
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Всі держави в світі відрізняються однин від одного ступенем децентралізації влади. Згідно рейтингу за індек-
сом децентралізації, який сформував Світовий Банк Реконструкції та Розвитку із 182 країн світу, перше місце 
займає Данія, друге – Швейцарія, третє – Швеція, а Україна зайняла лише двадцять шосте місце [15].

Зокрема, у конституціях держав-членів ЄС упродовж другої половини ХХ ст. закріплено децентралізацію 
влади як основу конституційного ладу держави. Наприклад у Конституції Франції 1958 року зазначено, що 
«устрій Франції є децентралізованим» [5]; основним Законом Італійської Республіки 1948 року регламентовано, 
що її уряд «пристосовує принципи й методи свого законодавства до завдань автономії та децентралізації» [6]. 
У нашій країні, як зазначалося вище, процес децентралізації стартував набагато пізніше від країн ЄС, що можемо 
пояснити другорядністю цих процесів на Конституційному рівні. Це випливає зі змісту ст. 132 Конституції Укра-
їни, де зазначено, що «територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної 
території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади …» [7]. Тобто, для закріплення 
у пріоритеті політики децентралізації має бути завершено конституційну реформу, яка передбачає внесення від-
повідних змін. Відповідний Закон був представлений до голосування у Верховну Раду 16 липня 2015 р. та прийня-
тий у першому читанні, але так і не був винесений на друге читання. Даний Закон має на меті внесення наступних 
змін до ст. 132: 

– запровадження принципу «унітарності»;
– заміна принципу «поєднання централізації та децентралізації у здійсненні державної влади» принципом 

«децентралізації влади»;
– запровадження двох дуже важливих та потужних принципів: «субсидіарності» та «повсюдності» місце-

вого самоврядування»; 
Також передбачається внесення змін до ст.133 де визначається, що «громада є первинною одиницею у сис-

темі адміністративно-територіального устрою України» [11].
Звернемо увагу на французьку систему державної влади. Децентралізація у цій країні відзначається тим, 

що організація місцевого самоврядування трансформована у двох напрямках: деконцентрація – більш широке 
делегування державою своїх адміністративних функцій на місцях, а також деконцентралізація – передача дер-
жавою частини своїх владних повноважень місцевим органам самоврядування. Спільним з Україною є тривалий 
(майже 25 років) трансформаційний період. Однак, залишився невирішеним конфлікт між центральною владою 
та місцевими громадами зокрема при використанні цільових трансфертів і організації контролю над місцевими 
бюджетами [2], що варто врахувати у вітчизняній практиці децентралізації.

Продовжуючи аналіз можливостей інтерпретації зарубіжної практики в Україні, схиляємось до думки про-
фесора Захарченка В. І. [4], який наголошує, що в плані практики розширення повноважень адміністративних 
одиниць, нашій країні найближчою є польська практика. Порівнюючи адміністративно-територіальний устрій 
Україна – Польща, відзначимо певну ідентичність, основану на трирівневій системі: область – воєводство, район – 
повіт, громада – гміна. Зауважимо, що Україна, як і Польща у 1990 році прийняла свій Закон «Про місцеві Ради 
народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» [3], який був не гірший, однак у практичній його 
реалізації виявився не настільки дієвим. Це можемо пояснити тим, що, на відміну від Польщі, в Україні на момент 
прийняття закону не було необхідної територіальної основи на базовому рівні, що призвело до обмеження повно-
важень місцевого самоврядування на локальному рівні. Головну відмінність Польської практики місцевого само-
врядування, яку варто відзначити – наявність інститут префекта, як представництва державної адміністрації [2]. 

Реформа децентралізації Польщі проводилась на фундаменті громадянського суспільства, що дозволило 
підвищити політичний статус органів місцевого самоврядування. Особливо важливим став 1999 рік, коли про-
йшла нова адміністративно-територіальна реформа та відбувся поділ на статистичні регіони NUTS (Nomenclature 
of Units Administrative Statistic) за номенклатурою ЄС [6]. Ураховуючи даний досвід, відзначимо необхідність 
регулювання величини місцевої територіальної одиниці за самодостатністю та спроможністю задовольняти 
потреби населення. Авторитетним для України можна розглядати польський досвід формування раціональних 
за розміром територіальних рівнів LAU (локальних адміністративних одиниць до 150 тис. жителів), причому як 
більших за розмірами (рівня LAU-1), так і менших (рівня LAU-2 – гмін). Здебільшого гміна налічує більше 5 тис. 
жителів. В українських умовах локації такого рівня мають бути меншими, оскільки в Україні менша ніж у Польщі 
щільність населення на середній радіус території [4]. 

У підсумку узагальнення вітчизняного стану та польського практики децентралізації видається доцільним 
визначити такі найбільш перспективні напрями використання та імплементації в Україні практики Польщі: ширше 
використання можливостей українсько-польських та інших міжнародних програм співпраці і поширення прак-
тики у сфері децентралізації; визначення єдиного центру та закріплення за ним функцій координації формування 
й реалізації політики децентралізації; вдосконалення системи фінансового забезпечення розвитку територіальних 
громад, підвищення рівня їх фінансової самодостатності та незалежності; розширення реформи децентралізації 
до майнової, земельної та ресурсної сфер [6]. Використання польського практики дасть змогу істотно підвищити 
ефективність децентралізації в Україні та наростити темпи її реалізації.
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З метою забезпечення Європейських стандартів функціонування системи місцевого самоврядування в Укра-
їнський уряд під егідою Ради Європи та у рамках Плану дій Ради Європи для України імплементує Програму 
«Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні». Ключові напрями даної Програми передбача-
ють удосконалення законодавчої бази у сфері місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів, 
посилення спроможності органів місцевої та регіональної влади у забезпеченні ефективної та сервісоорієнто-
ваної публічної адміністрації, підвищення обізнаності населення щодо результатів та наслідків децентралізації 
влади та реформи місцевого самоврядування.

Варто також відзначити, що реформа децентралізації та територіальної організації влади в умовах України 
стикаються з рядом бар’єрів, зокрема дефіцитом політичного компромісу, бюрократизація та корупція адмі-
ністративного апарату на всіх рівнях, що залишається значною перешкодою на шляху успішності розпочатих 
реформ [12]. 

Висновки. Узагальнивши результати проведених досліджень, відзначимо, що спільним у децентралізації 
влади більшості європейських країн є політика укрупнення адміністративно-територіальних одиниць, перерозпо-
діл функцій і повноважень між рівнями управління, професіоналізація служб місцевого управління. У більшості 
країн ЄС потреба в децентралізації виникла у зв’язку із прогресуючими процесами лібералізації, приватизації 
і реалізації ринкових реформ. Варіація векторів адміністративної модернізації залежить від економічних, гео-
графічних, історичних, етнічних особливостей і традиції кожної держави, однак комплексний аналіз зарубіж-
них практик є корисним для України в контексті оптимізації її адміністративно-територіального устрою шляхом 
та удосконалення територіальної організації системи публічного управління. Однак мова йде не про пряме копію-
вання, а глибокий науковий аналіз та інтерпретацію у відповідності до реалій сьогодення. Варто також врахувати 
той факт, що в Україні одночасно реалізовується цілий пакет реформ: місцевого самоврядування, адміністратив-
но-територіального устрою, та державної регіональної політики, тому варто зазначити, що українська реформа не 
використовує чужі кліше, а реалізовує власний автентичний курс.
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МЕХАНІЗМИ МОТИВАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Кожна людина потребує відчуття захищеності, що гарантується державою. Держава, в свою чергу, потребує лояль-
них, ініціативних, професійних громадян, що сприятимуть її розвитку та вдосконаленню. Одним із механізмів забезпечення 
безпеки та сталого розвитку держави та суспільства, крім інших не менш важливих складових, виступає система дер-
жавної служби. Саме на державних службовців лягає додаткове навантаження у вигляді необхідності відповідати репу-
таційним та моральним очікуванням громадян. Професіоналізація державних службовців, їх політична неупередженість, 
стійкість та керованість всієї системи базується на раціональному, гуманному та грамотному використанні потенціалу 
державних службовців. Під час дослідження було виявлено, що крім обов’язків державних службовців перед Україною, дер-
жава також має забезпечити гідні умови проходження служби та винагороду за професійну діяльність. Саме мотивація 
державних службовців і формує стійку, цілісну систему цінностей та інтересів. Зазначена система визначає необхідність 
здійснення свідомої самоосвіти, набуття нових професійних знань, навичок тобто опанування та розвиток компетенцій, 
що дозволять відповідати вимогам часу до державних службовців. Мотивація людини в цілому та державного службовця 
зокрема, є складним та багатоскладовим феноменом, який й досі не повністю вивчено та описано.

У статті досліджено різні мотиваційні теорії та напрями, проаналізовано погляди вчених на поняття «мотива-
ція», розглянуто три основні групи цілей: адміністративні; інформаційні; мотиваційні. Виявлено головні недоліки в моти-
вації на державній службі та запропоновано шляхи подолання окреслених проблем через переорієнтацію та мотивацію. 
Сформульовано погляд авторів на особливості застосування мотиваційних факторів під час відбору та проходження 
державної служби.

Ключові слова: державна служба, державний службовець, заохочення, мотивація, оцінювання.

V. G. Kovalov, O. O Krytenko, T. S. Totska. Mechanisms of motivation of civil servants
Everyone needs a sense of security guaranteed by the state. The state, in turn, needs loyal, enterprising, professional citizens 

who will contribute to its development and improvement. One of the mechanisms for ensuring the security and sustainable development 
of the state and society, among other equally important components, is the civil service system. It is the civil servants who bear 
the additional burden of meeting the reputational and moral expectations of citizens. Professionalization of civil servants, their 
political impartiality, stability and manageability of the whole system is based on rational, humane and competent use of the potential 
of civil servants. The study found that in addition to the responsibilities of civil servants to Ukraine, the state must also provide decent 
service conditions and remuneration for professional activities. It is the motivation of civil servants and forms a stable, holistic system 
of values and interests. This system determines the need for conscious self-education, acquisition of new professional knowledge, skills, 
ie mastering and development of competencies that will meet the requirements of the time for civil servants. The motivation of a person 
in general and a civil servant in particular is a complex and multifaceted phenomenon that has not yet been fully studied and described.

The article investigates various motivational theories and directions, analyzes the views of scientists on the concept of "motivation", 
considers three main groups of goals: administrative; informational; motivational. The main shortcomings in motivation in the civil 
service are identified and ways to overcome the outlined problems through reorientation and motivation are suggested. The authors' 
view on the peculiarities of the application of motivational factors during the selection and completion of civil service is formulated.

Key words: civil service, civil servant, encouragement, motivation, evaluation.

Постановка проблеми. В умовах невизначеності та постійних змін, несприятливих зовнішніх факторів 
(агресія сусідньої країни та інертність світового співтовариства) турбулентності внутрішньо політичного життя 
на перше місце виходить чинник безпеки держави та суспільства. Наразі можемо говорити про загрозу існування 
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як держави так і громадянського суспільства. Одним із механізмів забезпечення безпеки та сталого розвитку дер-
жави та суспільства, крім інших не менш важливих складових, виступає система державної служби. Саме на дер-
жавних службовців лягає додаткове навантаження у вигляді необхідності відповідати репутаційним та моральним 
очікуванням громадян. Особливості менталітету українського народу полягають в традиційній недовірі до влади, 
але до влади як абстрактного поняття що знаходиться десь там далеко на пагорбах. В той же час до представників 
яких можливо побачити і поспілкуватись в чомусь переконати, стають простими та зрозумілими й відіграють 
роль моральних авторитетів. Професіоналізація державних службовців, їх політична неупередженість, стійкість 
та керованість всієї системи базується на раціональному, гуманному та грамотному використанні потенціалу дер-
жавних службовців. 

Крім обов’язків державних службовців перед Україною, держава також має забезпечити гідні умови про-
ходження служби та винагороду за професійну діяльність. На нашу думку, гідні умови поняття комплексне що 
включає можливість самореалізації державного службовця під час виконання своїх посадових обов’язків. Одним 
з напрямів його забезпечення є формування сучасного мотиваційного механізму діяльності державного служ-
бовця направленого на забезпечення професійного зростання, формування політичної неупередженості, підви-
щення рівня державної свідомості, постійній самоосвіті та набуття нових компетенцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми мотивації державних службовців знайшли своє відо-
браження у наукових дослідженнях С. Є. Зелінського [5], А. І. Єгоршин [12], В. В. Лукашевич [14], Дж. Перри 
[17], Л. О. Воронько [21] та інших науковців.

Проте цей напрям наукових досліджень для сучасних вітчизняних науковців у сферах юриспруденції та дер-
жавного управління є недостатньо розробленим. Поза увагою дослідників залишились питання особливостей 
застосування мотиваційних факторів під час відбору кандидатів на державну службу, що, власне, й зумовлює 
актуальність теми дослідження.

Мета статті. Основна ціль роботи полягає у дослідженні особливостей реалізації механізмів мотивації дер-
жавних службовців під час проведення процедур пов’язаних з щорічним оцінюванням. Визначення кращих моти-
ваційних теорій що знайшли застосування в Україні та світі.

Виклад основного матеріалу. В сучасному світі конкуренції ідеологій, переосмислення цінностей, змін век-
торів розвитку, як ніколи потрібна стійка система цінностей, базисних настанов, що слугуватиме для збереження 
держави та суспільства. Для громадянина потрібно відчуття безпеки, захищеності що гарантується державою. 
Державі потрібні лояльні, ініціативні громадяни, що сприяють розвитку держави не даючи їй опуститись в болото 
стагнації, постійно розвиватись та вдосконалюватись. Такою системою може стати система добору та проход-
ження державної служби. Якщо забезпечити стійкість та відтворюваність системи, її політичну нейтральність, 
наступництво та прогнозованість дій, то на перше місце виходить необхідність визнання системи цінностей дер-
жавних службовців у процесі виконання ними посадових обов’язків, забезпечення узгодження їх індивідуальних 
цілей з цілями публічної служби як системи та мотиваційна політика, що забезпечує ефективність діяльності 
державних службовців і ефективність публічного управління.

До звичних та прогнозованих викликів та ризиків у системі відбору та проходження державної служби 
постійно додаються все нові та нові. Особливості проходження служби в органах публічної влади в умовах пан-
демії COVID-19 обов’язково стане предметом дослідження науковців багатьох галузей знань, нам хотілось би 
більше зосередитись, зокрема на мотиваційних аспектах пов’язаних з цією проблемою. Базуючись на теорії спра-
ведливості запропонованій З. Адамсом [1] та суб’єктивному й відносному сприйняттю, а точніше оцінюванню 
й співставлення одержаної винагороди із зусиллями що потрібно було прикласти можливо змоделювати наступні 
ситуації. Потрапивши в соціальний вакуум віддаленої праці, державні службовці перестають отримувати зворот-
ній зв’язок на свою роботу, перестають об’єктивно порівнювати свої результати діяльності з результатами колег. 
Зрозуміло що вакуум починає заповнюватись уявними та реальними, часто перебільшеними, вадами системи 
управління, оцінювання та мотивації. Особливості людського менталітету, в більшості випадків, помножені на 
відсутність об’єктивної інформації призводить до того що в процесі співставлення власної винагороди з вина-
городою колег, що здійснюють подібну роботу призводять до почуття незадоволення. Виявлений в процесі спів-
відношення дисбаланс та несправедливість можуть бути виправлені двома шляхами. Перший шлях передбачає 
диференціацію отримуваної винагороди, але державний службовець сам не може вплинути на нього, а вади сис-
теми управління призводять до закріплення цього стану та зрівняння всіх в рівні отримуваної винагороди. Другий 
шлях зміна рівня зусиль, що витрачаються під час виконання поставлених завдань. В цьому випадку службовець 
для себе знаходить виправдання, а відсутність оперативного контролю з боку керівництва все більше переконує 
його у правильності обраного шляху. Внутрішні переконання, що свої обов’язки потрібно виконувати сумлінно, 
слабка мотивація та неможливість порівняння призводять до погіршення результатів праці. 

Спираючись на Звіт за результатами опитування державних службовців «Система оплати праці державних 
службовців» [2] є можливість стверджувати що «Зниження мотивації щодо державної служби» разом з «Зни-
ження престижності державної служби» та «Соціально-економічна нестабільність у державі», виступають 
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вагомими загрозами в подальшому реформуванні державної служби й самі державні службовці сприймають цю 
ситуацію досить гостро. Опитування проводилось на всій території України, крім окупованого Криму та окре-
мих районів Донецької та Луганської областей, в ньому взяло участь 35 143 державних службовців державних 
органів усіх рівнів юрисдикції. За категорією посад 68,4% – представники категорії «В», 31,5% – категорії «Б», 
0,1% – категорії «А».

Спираючись на висновки теорії постановки цілей [3] а саме, підвищенню мотивації роботи державного служ-
бовця може сприяти усвідомлення ним тих цілей що стоїть перед організацією та тих що безпосередньо поклада-
ються на службовця. За інших рівних умов усвідомлення службовцем поставлених завдань підвищує вірогідність 
досягнення необхідного рівня їх виконання. Тобто, індивідуальний підхід до конкретизації цілей що мають бути 
досягнуті службовцем під час виконання посадових обов’язків сприяють підвищенню мотивації та більш стійкої 
орієнтації службовців на досягнення цілей організації. В цьому компоненті зростає навантаження на безпосеред-
нього керівника, як на особу, що має відслідкувати момент коли конкретність мети починає перетворюватись на 
своєрідні рамки що обмежують службовця. Необхідне коригування цілей або роз’яснення службовцю, надання 
преференцій, що не дозволить знизити мотивацію. Саме таким механізмом може виступати, на нашу думку про-
цедура щорічного оцінювання державного службовця. 

Відповідно до п. 9 Порядку [4] процедуру оцінювання доречно розділити на декілька етапів:
– визначення завдань і ключових показників; 
– визначення результатів виконання завдань; 
– затвердження висновку (крім випадків, коли жодне із визначених завдань не підлягає оцінюванню).
Завдання і ключові показники мають відображати кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано 

службову діяльність державних службовців, вимірюватися в кількісному та/або якісному вираженні. Визначення 
завдань і ключових показників для заступників керівників здійснюється після визначення завдань і ключових 
показників для їх керівників. Визначені державному службовцю завдання і ключові показники зберігаються 
в його особовій справі, а їх копії – у державного службовця та його безпосереднього керівника. Державному 
службовцю визначається від двох до п’яти завдань. Строк виконання завдання має бути реальним для досягнення 
необхідного результату та визначатися з урахуванням дати прийняття наказу (розпорядження) про визначення 
результатів виконання завдань.

Під час визначення завдань та ключових показників відбувається обговорення державним службовцем 
з безпосереднім керівником цілей що мають бути досягнуті в найближчий перспективі. Цілі обрані для досяг-
нення державним службовцем мають узгоджуватись з цілями підрозділу, відповідати компетенції державного 
службовця. Необхідно сконцентруватись на тому, що цілі мають бути досяжними. Але, в той же час, цілі мають 
стимулювати державного службовця до постійного професійного зростання, необхідності самовдосконалення. 
Відбувається постійне доведення самому собі і звітування перед самим собою за якість здійсненої роботи. Якщо 
внутрішні чинники такі як віра в себе, очікування задоволення від роботи і зовнішні чинники такі як заохочення 
та покарання гарно збалансовані тоді й посадова особа вмотивована на досягнення поставлених цілей. Основним 
завданням безпосереднього керівника є створення такої системи, щоб державний службовець знав, зовнішнє реа-
гування буде й буде адекватним та пропорційним.

Погоджуємося з думкою про те що, оцінка персоналу, зокрема в системі публічного управління спрямована 
на досягнення трьох основних груп цілей: адміністративних; інформаційних; мотиваційних.

Адміністративні цілі досягаються під час реалізації, на підставі проведеної оцінки, раціонально-доцільних 
управлінських впливів по відношенню до державних службовців або осіб що хочуть зайняти посади на які ого-
лошено конкурс (прийом на роботу, затвердження на посаді, проведення ротації або стажування, направлення на 
навчання або підвищення кваліфікації, заохочення або покарання та ін.).

Інформаційні цілі – це, перш за все, встановлення конструктивного зворотного зв’язку між органом влади 
і державним службовцем, який повинен знати, як оцінюється він сам і результати його діяльності, на якому рівні 
знаходитися його кваліфікація. Знання своєї оцінки, як особистості, і оцінки своєї діяльності є певною потребою 
будь-якої людини, тому що ці знання допоможуть їй скорегувати дії для підвищення своєї кваліфікації, набуття 
відповідних знань, навичок, а як наслідок і компетенції для більш якісного виконання покладених на неї функцій 
і завдань, що підвищує її конкурентність на публічній службі. Це є своєрідний дуже важливий мотиватор.

Мотиваційні цілі полягають у тому, щоб сформувати мотивацію працівників. Прив’язана до системи 
мотивації об’єктивна оцінка спонукає персонал працювати більш ефективно і прагнути до професійного роз-
витку. І власне кажучи, сама об’єктивна оцінка державного службовця є одним з головних мотиваційних 
факторів [5, с. 52-53].

Саме мотивація державних службовців і формує стійку, цілісну систему цінностей та інтересів. Зазначена 
система визначає необхідність здійснення свідомої самоосвіти, набуття нових професійних знань, навичок тобто 
опанування та розвиток компетенцій, що дозволять відповідати вимогам часу до державних службовців. Мотива-
ція людини в цілому та державного службовця зокрема, є складним та багатоскладовим феноменом, який й досі 
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не повністю вивчено та описано. За словами Х. Хекхаузена, навряд чи знайдеться галузь психологічних дослі-
джень, до якої можна було б настільки підійти з різних боків, як у психології проблема мотивації [6, с. 54]. Існує 
багато теорій мотивації, багато визначень цього поняття, але майже всі вони сходяться до складного та унікаль-
ного процесу що проходить в свідомості людини та спонукає її діяти та приймати рішення реагуючи на конкретні 
подразники відповідно до ситуації що складається. Зрозуміло що на поведінку особи впливає попередній досвід, 
тиск суспільства, внутрішні переконання тощо. Прийняті рішення і дії, як правило, підпорядковані задоволенню 
найнагальнішої, в даний конкретний момент, потреби. Саме на її задоволення особа направляє всі свої ресурси, 
можливості, енергію та потенціал. 

На початковому етапі поняття мотивації відображались через поняття інстинкт. В цьому випадку, інстинкт – 
вроджене утворення, яке має стимулюючу і управляючу функції, містить певну послідовність процесу переробки 
інформації, емоційного збудження і готовності до моторних дій. У. Мак-Дугал був одним з перших що в своїх 
роботах намагався інтерпретувати поведінку особистості в координатах мотивації.

Відповідно до запропонованої їм концепції джерелом мотивації є особлива нематеріальна сила «горме», яка 
проявляється у вигляді інстинктів. Функція «горме» полягає у визначенні характеру сприйняття об’єктів, у ство-
ренні емоційного збудження і в напрямі розумових і тілесних дій організму до цілі. Таким чином, інстинкт приму-
шує індивіда щось сприймати, отримуючи від цього специфічне емоційне збудження та імпульс до дій [7, с. 54].

Подальшим розвитком концепцій мотивації стає визначення як рушійної сили потреб особистості. Концепції, 
що зводять поведінку людини до необхідності задоволення біологічних потреб представлені двома напрямами: 
біхевіористськими теоріями мотивації і теоріями вищої нервової діяльності – біологізаторські теорії.

Згідно біхевіористського напряму мотивація є фізіологічним механізмом, а мотивом поведінки людини 
є зовнішнє щодо неї підкріплення, без підкріплення не може бути мотивованої поведінки [7]. Ж. Ньюттен наголо-
шує, що поведінка є ще одночасно й процесом пошуку відсутніх або неіснуючих ситуацій [8]. 

Представники біологізаторського напряму переконані, що в кожен момент часу визначальною є та мотивація, 
в основі якої лежить найважливіша, домінуюча біологічна потреба [9, с. 385]. Міра мотиваційного збудження 
та його домінантний характер визначаються силою потреби. Тобто, мотиваційне збудження зберігатиметься до 
тих пір, поки потреба, яка викликала його, не буде задоволена. За теорією функціональних систем П. Анохіна, 
мотивація – особливий стан організму, який зберігається від початку поведінкового акту до отримання певних 
результатів і визначає цілеспрямовану поведінкову діяльність організму та характер його реагування на зовнішні 
подразники [7]. 

На противагу їм представники персоналістичного напряму запропонували вважати рушійною силою роз-
витку особистості: потребу в позитивній увазі з боку інших та потребу в позитивній самоповазі (К. Роджерс)
[10, с. 156]; потребу в самоактуалізації (А. Маслоу) [11, с. 54]; потребу особистості у всебічному саморозвитку 
(Ш. Бюлер) тощо.

А. П. Єгоршин визначає мотивацію як пробудження людини до діяльності для досягнення цілей. Вплив моти-
вації на поведінку людини залежить від багатьох чинників, він дуже індивідуальний і може мінятися під впливом 
мотивів і зворотного зв’язку з діяльністю людини [12].

С. Занюк зазначає, що «процесуально-змістовна мотивація – це є обумовленість поведінки факторами, які не 
зв’язані з впливом середовища і фізіологічними потребами організму» і що «процесуально-змістовна мотивована 
поведінка здійснюється заради себе і не може бути засобом досягнення зовнішньої цілі» [13].

На думку Лукашевича В. В., мотивація – це пробудження людини до дії для досягнення нею особистих 
цілей і цілей організації. Для того щоб здійснити мотивацію, необхідно визначити потреби працівників і очіку-
вану ними винагороду. Потреби – це фізіологічне або психологічне сприйняття людиною недоліку в чому-небудь. 
Винагорода – все те, що людина вважає для себе цінним [14].

Вчені стверджують, що державні службовці мають внутрішню мотивацію до служіння на благо суспільства.
Робота в державному секторі асоціюється з «відношенням, почуттям обов'язку» та «суспільною мораллю» [15].
Проте, протягом багатьох років спостерігається зниження цієї внутрішньої мотивації, моралі служінню 

суспільству.
Сектор державної служби є важливим оплотом міжнародного розвитку. Надання ключових послуг, таких 

як: охорона здоров’я: санітарія, електро- та водопостачання, може страждати від недостатньої вмотивованості 
кадрів, ставлячи під загрозу благополуччя суспільства та почуття самоповаги серед державних службовців [16]

В одному з досліджень було визначено чотири фактори, які приваблюють людей у роботі на державній службі:
1) прагнення брати участь у виробленні державної політики;
2) відданість громадським інтересам та державний обов’язок; 
3) самопожертва;
4) співчуття [17].
В іншому дослідженні мотиви до роботи на державній службі були класифіковані за різними «орієнтаціями 

на надання допомоги»:
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1) самаритяни (визначаються як такі, що надають послуги нужденним);
2) громадські діячі (громадські активісти);
3) патріоти (ті, хто цінує службу своїй країні);
4) гуманітарії (ті, хто працює на благо ширших інтересів людства) [18].
Люди, які працюють у приватному та державному секторі, відрізняються за своїм внутрішнім бажанням 

служити. Зусилля, що прикладаються працівниками на роботі, залежать від таких факторів як риси характеру 
та різні внутрішні та зовнішні винагороди, які приваблюють людину відповідно до рис її характеру. Праця у дер-
жавному секторі вважається більш альтруїстичною, порівняно з працею у приватному секторі. Однак щодо пра-
цівників державного сектора, на них найчастіше накладається стереотип «лінивості», начебто їх приваблює 
робота в державному секторі, яку деякі люди вважають «притулком для лінивих», оскільки завантаженість робо-
тою там нижче.

Мотивація визначається як «здатність людей, інститутів та громад виконувати функції, вирішувати проблеми, 
ставить і виконувати цілі» [19].

Мотивація працівників до того, щоб виконувати свою роботу добре, є життєво важливою, оскільки саме зав-
дяки зусиллям працівники досягають цілі організації.

Одним з мотиваційних проявів є прагнення самореалізації та побудови успішної кар’єри. В своїх дослі-
дженнях Л. Воронько [20] встановив, що «відповідно до ціннісних установок державного службовця, в основі 
побудови його кар’єри лежить індивідуально усвідомлена позиція і поведінка індивіда, що пов’язані з баченням 
особистості свого трудового майбутнього, творчого розвитку, шляхів професійного зростання та просування по 
службі». Вченими наголошується, що «загальний кар’єрний настрій державних службовців достатньо високий: 
кожний другий висловив бажання зайняти вищий посадовий щабель. Це бажання характерніше для службовців, 
які орієнтовані власне на кар’єру (68%) і які прагнуть реалізувати себе в управлінні (61%). Після досягнення 
50 років бажання службового просування реєструється у кожного третього, що, як вважають дослідники, є також 
достатньо високим кар’єрним настроєм». Викликає тривогу науковців те, що «найбільша незадоволеність невід-
повідністю своїх службових можливостей вимогам посади спостерігається серед молодих службовців». 

Не достатня обізнаність молодих фахівців, щодо умов праці та її оплати, призводять до появи завищених очі-
кувань та стереотипів щодо проходження державної служби. Руйнування цих стереотипів призводить до виник-
нення мотиваційної кризи, психологічної драми, втрати орієнтирів тощо. Проведене експрес-інтерв’ювання сту-
дентів 3-4 курсів, а також 5-6 курсів, що не мали досвіду служби в органах публічного управління спеціальності 
281 Публічне управління та адміністрування, але проходили практику в органах публічної влади, показало, що 
близько 47 % опитаних орієнтовані на зміну місця роботи, якщо державна служба не задовільнить їх з якихось 
причин, 20 % мають сумніви у подальшій роботі за обраним фахом, 32 % збираються присвятити себе публіч-
ному управлінню і мають наміри до саморозвитку та просування по кар’єрних щаблях. Схожа ситуація склалась 
і з випускниками минулих років, аналіз показав, що тільки кожний третій залишився на державній службі. 

Власний досвід авторів, під час участі в проведені тренінгів для державних службовців, організації та про-
ведення підвищення кваліфікації, опитувань державних службовців, дозволяє погодитись з думкою Б. Гурне що 
важливе місце у визначенні переваг проходження державної служби займають наступні чинниками:

1) потребі в сприятливому психологічному кліматі на місці роботи;
2) бажанням не перевищувати певного рівня інтенсивності праці;
3) бажанням працювати в гарних умовах;
4) схильності до рутини [21, с. 236–237].
Перераховані потреби, а точніше бажання їх задовільнити не призводить до мотивування державного служ-

бовця на покращання діяльності, а лише дає змогу сподіватися на усунення можливості розчарування в роботі 
й зниження якості виконання роботи” [22].

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. За результатами нашого 
дослідження можемо зробити наступні висновки:

– на сьогодні система мотивації в державній службі вимагає значних змін та розвитку;
– стимулювання держслужбовців відбувається лише за рахунок нормативів та важелів адміністративного 

впливу, кар’єрний зріст та розвиток самої особи в меншій мірі залежить від результатів діяльності та, як наслідок, 
не спонукає до продуктивної праці та викликає формальне відношення до виконання своїх обов’язків;

Для вирішення окреслених проблем пропонуємо:
по-перше, переорієнтувати систему державної служби на досягнення певної мети, що виключить здійснення 

та контроль процесів. Для цього пропонуємо закріпити у нормативних актах, що регламентують діяльність дер-
жавних службовців очікувані результати, та, як наслідок, сформулювати об’єктивну систему показників за якими 
будуть оцінюватися досягнуті результати за певні проміжки часу;

по-друге, пов’язати оплату праці держслужбовців з досягнутими результатами та розробити систему додат-
кових виплат, премій та інших винагород за результатами роботи.
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД  
З ВИБОРЦЯМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті досліджено традиційні та інноваційні форми роботи депутатів місцевих рад з виборцями. Місцева рада – 
це інститут реалізації права жителів громади, самостійно та через своїх представників вирішувати всі питання місце-
вого значення. Раду формують депутати як представники інтересів громади. Вони обираються безпосередньо громадянами 
і від них очікують вирішення нагальних суспільних завдань. Місцевий депутат відіграє особливу роль у територіальній гро-
маді, оскільки саме він наділений повноваженнями як в місцевій раді, так і у своєму виборчому окрузі. Встановлено, що хоча 
Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» і визначає «взаємодію з виборцями» як обов’язок місцевого депутата, 
у той же час чітко не окреслює механізми та форми реалізації цього обов’язку, а також не передбачає наслідки та санкції 
у разі невиконання депутатами цих обов’язків. Відтак, рівень інтенсивності і результативність такої взаємодії залежали 
виключно від особистого сумління та бажання самих депутатів. Досліджено, що найбільш поширені форми взаємодії вибор-
ців з депутатами є: особистий прийом громадян; опрацювання звернень, заяв та скарг від виборців; взаємодія з групами 
виборців, громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, органами місцевої влади та місцевого само-
врядування; комунікація із засобами масової інформації; оприлюднення періодичних звітів. З розвитком нових технологій 
депутати все більше використовують цифрові можливості для взаємодії з виборцями (електронні приймальні, електронні 
персональні кабінети, сторінки в соціальних мережах). Обгруновано, що особливості комунікації депутатів з виборцями 
відмінні у різних країнах. А форма та інтенсивність комунікації залежать від виборчої системи. У процесі дослідження виді-
лено наступні сучасні формами взаємодії депутата місцевої ради з виборцями: електронне звернення, дана форма є досить 
не формалізованою і найчастіше реалізовується через соціальні мережі; консультації з громадськістю та анкетування за 
допомогою електронних платформ дозволяє досить швидко отримати зворотний зв’язок; електронне інформування та зві-
тування, що сьогодні найчастіше реалізується через персональні акаунти депутатів місцевих рад у соціальних мережах. 

Ключові слова: депутат місцевої ради, децентралізація, діджиталізація, місцева рада, електронне врядування, 
інновація. 

R. F. Jafarov. Innovative forms of work of deputy of local council with voters in modern condition
The article examines traditional and innovative forms of work of local council deputies with voters. The local council is 

an institution for the realization of the right of community residents to independently and through their representatives to resolve all 
issues of local importance. The council is formed by deputies as representatives of community interests. They are elected directly by 
the citizens and are expected to solve urgent social problems. The local deputy plays a special role in the territorial community, as he is 
endowed with powers both in the local council and in his constituency. It is established that although the Law of Ukraine "On the Status 
of Deputies of Local Councils" defines "interaction with voters" as a duty of a local deputy, at the same time does not clearly define 
the mechanisms and forms of this duty, and does not provide consequences and sanctions in case of non-fulfillment of these duties by 
deputies. Therefore, the level of intensity and effectiveness of such interaction depended solely on the personal conscience and desire 
of the deputies themselves. It is investigated that the most common forms of interaction of voters with deputies are: personal reception 
of citizens; processing of appeals, applications and complaints from voters; interaction with groups of voters, public organizations, 
labor collectives of enterprises, local authorities and local self-government bodies; communication with the media; publication 
of periodic reports. With the development of new technologies, deputies are increasingly using digital opportunities to interact with 
voters (electronic receptions, electronic personal offices, pages on social networks). It is substantiated that the peculiarities of deputies 
communication with voters differ in different countries. And the form and intensity of communication depend on the electoral system. 
In the course of the research the following modern forms of interaction of the deputy of the local council with voters are allocated: 
the electronic address, this form is rather not formalized and is most often realized through social networks; public consultations 
and questionnaires using electronic platforms allows you to get feedback fairly quickly; electronic information and reporting, which 
today is most often implemented through the personal accounts of local council deputies on social networks.

Key words: deputy of local council, decentralization, digitalization, local council, e-government, innovation.

Постановка проблеми. Динамічний розвиток сучасного світу вимагає нових підходів до організації дер-
жавного управління. Надання якісних муніципальних послуг є неможливим без використання сучасних інфор-
маційних технологій та телекомунікацій. Депутат місцевої ради відіграє особливу роль у територіальній громаді, 
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оскільки саме він наділений повноваженнями як в місцевій раді, так і у своєму виборчому окрузі. З розвитком 
нових технологій депутати все більше використовують цифрові можливості для взаємодії з виборцями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми депутатської діяльності були предметом дослідження 
як українських, так і зарубіжних науковців: О. В. Батанова, Ю. Ю. Бальція, А. О. Безуглова, В. В. Кравченко, 
А. Р. Крусян, В. Б. Кузьменко, Н. В. Мішиної, Б. А. Пережняка, Ю. Г. Просвирніна, М. Ф. Селівона, В. О. Сивова, 
М. А. Сич, А. А. Смирнова, Ю. М. Тодики, Є. А. Тихонової та інших. Проте проблема використання сучасних 
форми роботи депутатів місцевих рад з виборцями залишається досить актуальною й системно не вивченою 
в українському науковому просторі. Пошук інноваційних форм діяльності депутатів місцевих рад з виборцями 
в сучасних умовах є досить актуальним завданням.

Метою статті є дослідження інноваційних форми роботи депутатів місцевих рад з виборцями в умовах 
сучасних змін у системі місцевого самоврядування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Місцеве самоврядування є невід’ємною складовою демократичного держав-
ного устрою. Місцева рада – це інститут реалізації права жителів громади, самостійно та через своїх представ-
ників вирішувати всі питання місцевого значення. Раду формують депутати як представники інтересів громади. 
Вони обираються безпосередньо громадянами і від них очікують вирішення нагальних суспільних завдань. Депу-
тат місцевої ради відіграє особливу роль у територіальній громаді, оскільки саме він наділений повноваженнями 
як в місцевій раді, так і у своєму виборчому окрузі.

Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат, зокрема, має право:
– вносити проекти рішень місцевої ради та її виконавчих органів [5];
– брати участь у засіданнях постійної комісії, до складу якої він входить, та у пленарному засіданні ради із 

правом ухвального голосу [5];
– брати участь у засіданнях інших органів ради, до складу яких депутат не входить (інших постійних та тим-

часових комісій, виконавчого комітету, комітетів), у нарадах та засіданнях структур виконавчих органів місцевої 
ради із правом дорадчого голосу [5];

– ініціювати висловлення недовіри міському, сільському, селищному голові, звільнення посадових осіб міс-
цевої ради, а також ініціювати розпуск виконавчих органів ради [5];

– скеровувати депутатське звернення, запит, запитання, вимогу щодо усунення порушень законності та від-
новлення правопорядку, ініціювання проведення перевірок, невідкладний прийом [5].

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначає головні обов’язки депутат місцевої ради 
у виборчому окрузі: 

– захищати інтереси територіальної громади [5]; 
– виконувати доручення виборців у межах своїх повноважень [5];
– брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування [5];
– підтримувати зв’язок з виборцями, із територіальною громадою, трудовими колективами підприємств, 

органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади [5]. Цей обов’язок передбачає опри-
люднення контактної інформації для зв’язку із депутатом, належне й своєчасне надання відповідей на звернення 
громадян.

– не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про вико-
нання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень 
ради і доручень виборців [5];

– брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації вико-
нання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого само-
врядування на території громади або виборчого округу [5]; 

– вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, 
брати безпосередню участь у їх вирішенні;

– вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, 
заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення [5].

Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат місцевої ради періо-
дично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об'єднаннями громадян [5]. Депутат зобов’язаний не пізніше, як за 7 днів, повідомити в місце-
вих засобах масової інформації (або в інший спосіб, визначений місцевою радою) про час і місце свого звітування 
[5]. Одночасно виникає можливість отримання пропозицій, заяв, скарг чи доручень від виборців.

Слід зазначити, що Закон України «Про статус депутатів місцевих рад», хоч і визначає «взаємодію з вибор-
цями» як обов’язок місцевого депутата, у той же час чітко не окреслює механізми та форми реалізації цього 
обов’язку, а також не передбачає наслідки та санкції у разі невиконання депутатами цих обов’язків [5]. Відтак, 
рівень інтенсивності і результативність такої взаємодії залежали виключно від особистого сумління та бажання 
самих депутатів.
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Найбільш поширені форми взаємодії виборців з депутатами: 1. Особистий прийом громадян. 2. Опра-
цювання звернень, заяв та скарг від виборців. 3.Взаємодія з групами виборців, громадськими організаціями, 
трудовими колективами підприємств. 4. Взаємодія з органами місцевої влади та місцевого самоврядування. 
5. Комунікація із засобами масової інформації. Більшість депутатів є публічними особами і часто дають 
коментарі засобам масової інформації та інформують власних виборців про свою діяльність, пов’язану з про-
блематикою громади. 6. Оприлюднення періодичних звітів. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше 
одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу 
[5]. У таких звітах депутати публікують статистичну інформацію свою діяльність, розгляд запитів і звернень, 
результати прийому громадян та іншу важливу інформацію. Такі звіти публікують у засобах масової інфор-
мації, на персональних веб-сайтах та в соціальних мережах. Нерідко такі звіти видаються у вигляді інфор-
маційних буклетів. 7. Використання можливостей інтернету, соціальних мереж та інших засобів електронної 
комунікації з виборцями.

З розвитком нових технологій депутати все більше використовують цифрові можливості для взаємодії 
з виборцями. Більшість депутатів мають сторінки в соцмережах, а деякі навіть персональні сайти. Сучасні техно-
логії дозволяють депутатам оперативного інформування виборців про свою діяльність та отримувати зворотній 
зв’язок. Все більш популярними стають «електронні приймальні», куди звертаються виборці без прямого кон-
такту з депутатом. Практики комунікації депутатів з виборцями відмінні у різних країнах. А форма та інтенсив-
ність комунікації залежать, як правило, від виборчої системи.

Динамічний розвиток сучасного світу вимагає нових підходів до організації державного та, зокрема, муніци-
пального управління. Електронне урядування є досить поширеним явищем у Норвегії, Великобританії, Канаді, 
Нідерландах, Данії, Німеччині [9]. В цих країнах держава гарантує визначений перелік суспільних послуг, пропо-
нує електронні платформи для проведення віртуальних зборів, організовує громадські консультації та електронні 
публічні форуми, що значно підвищує залученість громадян до політики [9]. Науковці виділяють американську 
та європейську моделі електронного урядування. В американській моделі інформаційно-комунікаційні технології 
впливають на модернізацію політичної системи, а в європейській – відбувається адміністративне реформування 
державних інститутів [2, c. 84-88]. В обох моделях електронного урядування використання інформаційно-теле-
комунікаційних технологій сприяє використанню інноваційних форм управління, підвищує ефективність функ-
ціонування традиційних інститутів держави. Сучасні технології додатково легітимізують представницьку владу 
та збільшують довіру до неї за умови ефективної роботи електронних каналів зворотного зв’язку. 

Під поняттям «електронний уряд» варто розуміти інформаційну систему для обміну інформацією та послу-
гами в електронному вигляді між органами влади, громадянами, підприємствами, державними органами. Тра-
диційно електронний уряд розглядали, як використання інформаційно-телекомунікаційних технологій для під-
вищення ефективності роботи державних установ та надання державних послуг в режимі онлайн [9]. Пізніше 
поняття електронного урядування розширилися, включивши використання урядом інформаційно-телекомуніка-
ційних систем для проведення широкого спектру взаємодії з громадянами та бізнесом, а також відкритих держав-
них даних та використання сучасних технологій для забезпечення інновацій в управлінні [9]. З одного боку, вико-
ристання сучасних технологій у державному управлінні дозволяє більш ефективно надавати державні послуги 
громадянам і бізнесу, з іншого – скоротити фінансові витрати та час проведення операцій. 

Українське законодавство, що визначає впровадження та побудову національної системи електронного уря-
дування, нараховує кілька десятків нормативно-правових актів. Ще на початку 1990-х роках в Україні почали 
розробляти Національну програму інформатизації України. Однак, лише в 2010 році було ухвалено Концепцію 
розвитку електронного урядування в Україні [3], одного з найважливіших нормативно-правових документів для 
впровадження електронного урядування в країні в 2010-2014 роках. Метою цієї Концепції було визначення засад 
та створення умов для досягнення європейських стандартів якості послуг, відкритості та прозорості діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування [3]. На жаль, більшість завдань Концепції так і не 
вдалося реалізувати з різних причин. План заходів на виконання Концепції не оновлювали роками. 

Серед вагомих нормативно-правових документів слід згадати Стратегію реформування державного управ-
ління України на 2016–2020 роки. Основним завданням електронного урядування було передбачено створення 
(модернізацію) реєстрів даних громадян та юридичних осіб, податків і зборів, соціального страхування, нерухо-
мого майна та земельних ділянок, забезпечення функціональної сумісності систем та здійснення обміну даними 
на операційному рівні замість подання довідок та інших документів [4]. У 2021 році розпочався запуск проекту 
ВзаємоДія – національної онлайн-платформи е-демократії [6].

Тобто в Україні поступово формувалися необхідні передумови для впровадження та використання елек-
тронного урядування. Сьогодні актуальними проектами електронного урядування в Україні можна є: єдиний 
державний портал адміністративних послуг, онлайн-сервіс державних послуг «Дія»; система електронної вза-
ємодії органів виконавчої влади (система міжвідомчого електронного обміну документами); портал відкритих 
даних; електронні закупівлі (Prozorro), електронні продажі (Prozoro Sale); електронна взаємодія державних 
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інформаційних систем; електронна ідентифікація фізичної та юридичної особи за допомогою електронних циф-
рових підписів. 

Вищезазначені форми електронного урядування відіграють важливе значення у процесах організації діяль-
ності депутатів місцевих рад. Активне використання депутатами можливостей офіційних вебсайтів місцевих 
рад у процесі комунікації з виборцями прискорює зворотній зв’язок між сторонами, сприяє підвищенню прозо-
рості їхньої діяльності [2, c. 84-88]. Застосування інструментів електронного урядування в діяльності місцевих 
рад дозволяє: 

– покращити якість надання публічних послуг, мінімізувати корупційні ризики, підвищити мобільність гро-
мадян та бізнесу [9];

– підвищити ефективність роботи органів місцевого самоврядування, забезпечити управління громадою на 
принципах прозорості, відкритості, підзвітності, ефективності та результативності [10]; 

– стимулювати інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність громади;
– забезпечити сталий соціально-економічний розвиток адміністративних одиниць [10].
Сучасними електронними формами взаємодії депутата місцевої ради з виборцями можна вважати: 
– електронне звернення, дана форма є досить не формалізованою і найчастіше реалізовується через соціальні 

мережі. Тому доцільно на офіційному вебсайті місцевої ради створити електронний кабінет кожного депутата 
з функцією можливості направлення звернення, також необхідно забезпечити зворотній зв’язок між депутатом 
та виборцями (відповідь на звернення, публікація звітів в кабінеті, тощо). Що свою чергу підвищить відкритість 
та прозорість діяльності місцевого депутата.

– консультації з громадськістю та анкетування за допомогою електронних платформ дозволяє досить швидко 
отримати зворотний зв’язок щодо планів та оцінки діяльності депутатів місцевих рад [8, c. 15-26]; 

– електронне інформування та звітування, що сьогодні найчастіше реалізується через персональні акаунти 
депутатів місцевих рад у соціальних мережах. Такий вид комунікації дозволяє досить швидко інформувати жите-
лів територіальних громад про рішення комісій, сесій, пояснювати власну позицію та отримувати зворотній зв’я-
зок від виборців. 

Висновок. Динамічний розвиток сучасного світу вимагає нових підходів до організації державного та, 
зокрема, муніципального управління. Сучасна модель діяльності депутатів місцевих рад має бути інноваційною, 
конкурентоздатною, орієнтованою на задоволення потреб жителів територіальних громад та, звісно, використо-
вувати сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології. 
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МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Визначено, що в умовах децентралізації та реформування системи охорони здоров’я важливим є забезпечення насе-
лення громади якісним медичним обслуговуванням. 

Чинними нормативно-правовими актами визначено обов’язок органів місцевого самоврядування щодо організації 
медичного обслуговування населення, разом з тим, завдяки децентралізації влади відбулась децентралізація ресурсу та фінан-
сового забезпечення, на місцеві громади покладено низку повноважень та можливостей у сфері хорони здоров’я. Отже, 
в сучасних умовах у органів місцевого самоврядування з’явились не тільки нові обов’язки, але і нові можливості. Тому вкрай 
важливим є оптимальне управління, при якому забезпечується ефективне та достатнє виконання обов’язків у сфері охорони 
здоров’я при оптимальному ресурсному забезпеченні.

З метою забезпечення необхідного обсягу та видів медичної допомоги на місцевому рівні повинна бути налагоджена 
ефективна система управління системою охорони здоров’я.

Ефективне управління та раціональне використання ресурсів органами місцевого самоврядування можливе за умови 
систематичного та оперативного моніторингу діяльності системи охорони здоров’я на місцевому рівні.

Доцільним є впровадження автоматизованої системи моніторингу, яка включає в себе процеси обліку даних, форму-
вання зведених даних, які відповідають запиту місцевої громади, формування показників, які є динамічними в залежності 
від поставлених завдань в сфері охорони здоров’я, візуалізацію отриманих результатів в розрізі порівняння у часі, просторі, 
структурних одиниць системи тощо.

Автоматизована система моніторингу системи охорони здоров’я на місцевому рівні може бути ефективним інстру-
ментом моніторингу та забезпечувати необхідні аспекти управління у сфері охорони здоров’я.

Налагоджена автоматизована система моніторингу системи охорони здоров’я є засобом отримання достовірної 
та широкоформатної інформації, необхідної для прийняття та впровадження управлінських рішень, перевірки та контролю 
виконання прийнятих рішень. Крім того, дані, отримані за результатами моніторингу є основою для розуміння потреб сис-
теми охорони здоров’я на місцевому рівні, розробки та впровадження програм підтримки і розвитку у сфері охорони здоров’я 
та спрямуванні ресурсу, для стратегічного планування тощо. 

У даному дослідженні запропоновано алгоритми використання моніторингу системи охорони здоров’я на рівні місце-
вого самоврядування. Вперше представлено алгоритми та підходи до виконання завдань та досягнення результату у сфері 
охорони здоров’я місцевого рівня.

Ключові слова: публічне управління та адміністрування, система охорони здоров’я, місцеве самоврядування, система 
моніторингу.

N. V. Korobchynska. Automated quality monitoring system for medical care of the population at the local level
It is determined that in the conditions of decentralization and reform of the health care system it is important to provide 

the community with quality medical care.
Current regulations define the obligation of local governments to organize health care, however, due to the decentralization 

of power, decentralization of resources and financial support, local communities have a number of powers and opportunities in the field 
of health care. Thus, in modern conditions, local governments have not only new responsibilities, but also new opportunities. Therefore, 
it is extremely important to have optimal management, which ensures efficient and sufficient performance of health care responsibilities 
with optimal resources.

In order to provide the necessary amount and types of medical care at the local level, an effective health care management 
system must be established.

Effective management and rational use of resources by local governments is possible under the condition of systematic 
and operational monitoring of the health care system at the local level.

It is advisable to implement an automated monitoring system, which includes data accounting processes, the formation 
of aggregate data that meet the needs of the local community, the formation of indicators that are dynamic depending on the tasks in 
health care, visualization of results in comparison time, space, structural units of the system, etc.

An automated health care monitoring system at the local level can be an effective tool for monitoring and providing the necessary 
aspects of health care management.

A well-established automated health system monitoring system is a means of obtaining reliable and wide-ranging information 
necessary for making and implementing management decisions, verifying and monitoring the implementation of decisions. 
In addition, the data obtained from the monitoring results are the basis for understanding the needs of the health care system 
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at the local level, development and implementation of support and development programs in the field of health care and resource 
allocation, strategic planning, etc.

This study proposes an algorithms for using health system monitoring at the local government level. For the first time, algorithms 
and approaches to performing tasks and achieving results in the field of local health are presented.

Key words: public administration, health care system, local self-government, monitoring system.

Постановка проблеми. За останні роки відбулись системні зміни, пов’язані з адміністративною реформою 
та реформою в системі медичного обслуговування населення. [1,2] Наразі реформа децентралізації триває, відбу-
лась передача низки повноважень та фінансів від державної влади органам місцевого самоврядування.

В результаті реформи медичної галузі діяльність системи охорони здоров’я вийшла на новий рівень, набули 
особливих рис соціальний, економічний, кадровий, інноваційний аспекти діяльності охорони здоров’я.

З основних аспектів реформи системи охорони здоров’я – вибір лікаря та закладу охорони здоров’я (принцип 
«гроші ідуть за пацієнтом»), фінансування гарантованих медичних послуг відповідно до договорів з Національ-
ною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення; автономізація закладів охорони здоров’я, 
цифровізація системи охорони здоров’я. Зазначені зміни дають поштовх до конкуренції та покращення якості 
медичних послуг. Крім того, закладам охорони здоров’я визначені певні ролі та маршрути надання медичної 
допомоги в межах госпітального округу.

Разом з тим, на місцевому рівні розробляються програми у сфері охорони здоров’я, проводиться планування 
мережі та ресурсного забезпечення. 

В свою чергу реалізовані зміни (реформи) впровадили в систему охорони здоров’я нові підходи до органі-
зації діяльності системи охорони здоров’я на місцевому рівні. Враховуючи розширення повноважень, зростання 
ресурсу, можливостей та відповідальності органів місцевого самоврядування суттєвим та важливим є ефективне 
функціонування системи охорони здоров’я на місцевому рівні. На місцевому рівні повинна бути налагоджена 
система аналізу процесу та результату діяльності муніципальної системи охорони здоров’я. Якісний, системний 
моніторинг, контроль та оцінювання діяльності системи охорони здоров’я на місцевому рівні є важливим аспек-
том для розвитку та ефективного керівництва системою охорони здоров’я, як результат – якісного медичного 
обслуговування населення громади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Метою реформи системи охорони здоров’я є створення та запро-
вадження нової моделі фінансування, яка передбачає чіткі та прозорі гарантії держави щодо обсягу безоплатної 
медичної допомоги, ефективний та справедливий розподіл публічних коштів та скорочення неформальних пла-
тежів, створення стимулів до поліпшення якості надання медичної допомоги населенню державними і кому-
нальними закладами охорони здоров’я. Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров'я формується 
з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого 
обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових 
і фінансових ресурсів. [3].

Наразі напрацьовані та затверджені нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органів місцевого 
самоврядування в сфері охорони здоров’я. В той же час процес вдосконалення системи управління в нових умо-
вах триває. Дослідження та публікації щодо контролю та управління системою охорони здоров’я описані різними 
авторами стосовно системи охорони здоров’я національного рівня, аспекти організації медичного обслуговування 
населення на місцевому рівні не суперечать загальним потребам та вимогам. Але в нових умовах реформування 
та децентралізації потребують детального дослідження питання організації системи моніторингу та управління 
діяльністю системи охорони здоров’я на місцевому рівні.

Мета статті – дослідження та узагальнення практичних результатів щодо організації системи моніторингу 
та контролю, управління системою охорони здоров’я на місцевому рівні в умовах адміністративної реформи 
та реформи охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу. 
Повноваження та обов’язок органів місцевого самоврядування щодо забезпечення належної якості медич-

ного обслуговування населення громади визначено у нормативно-правових актах.
Так, відповідно до Конституції (статті 3, 49, 92) визначено, що найвищою соціальною цінністю є людина, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека; охорона здоров'я населення забезпечується держав-
ним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних про-
грам, держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування [4].

Закон України Основи законодавства про охорону здоров’я та інші відповідні акти законодавства регулюють 
суспільні відносини у сфері охорони здоров'я. Основними принципами охорони здоров'я в Україні є: відповід-
ність завданням і рівню соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, наукова обгрунтованість, 
матеріально-технічна і фінансова забезпеченість; попереджувально-профілактичний характер, комплексний 
соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров'я; багатоукладність економіки охорони здоров'я 
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і багатоканальність її фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та заохоченням підпри-
ємництва і конкуренції; децентралізація державного управління, розвиток самоврядування закладів та самостій-
ності працівників охорони здоров'я на правовій і договірній основі [5].

Відповідно до статті 13 Основ законодавства України про охорону здоров'я, складовою частиною державної 
політики охорони здоров'я в Україні є політика охорони здоров'я, що формується зокрема, органами місцевого 
самоврядування та відображає специфічні потреби охорони здоров'я населення, яке проживає на відповідних 
територіях. Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров'я формується з урахуванням планів роз-
витку госпітальних округів, потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної 
якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів. 

Стаття 14 Основ затверджує, що реалізація державної політики охорони здоров'я покладається на органи 
виконавчої влади. Виконавчі органи територіальних громад здійснюють управління комунальними закладами 
охорони здоров’я, організацію їх матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення відповідно до 
закону.

Отже, нормативно-правовими актами затверджено обов’язок органів місцевого самоврядування забезпечу-
вати безпосереднє керівництво системою медичного забезпечення населення громади, зокрема проводити кон-
троль за обсягом та якістю медичних послуг. 

Діючі на сьогодні нормативно-правові акти (Конституція України, Закон України «Основи законодавства 
України про охорону здоров'я», Закон України «Про інформацію», Закон України «Про доступ до публічної інфор-
мації», Закон України «Про державну статистику») встановлюють обов’язок органів державної влади та місце-
вого самоврядування забезпечити право громадян на отримання достовірної статистичної інформації шляхом 
створення умов для виконання органами статистичного спостереження своїх безпосередніх функцій на належ-
ному рівні. Стаття 7 Основ законодавства України про охорону здоров'я затверджує гарантії права на охорону здо-
ров'я, так Держава згідно з Конституцією України гарантує всім громадянам реалізацію їх прав у сфері охорони 
здоров'я зокрема організовує державну систему збирання, обробки і аналізу соціальної, екологічної та спеціаль-
ної медичної статистичної інформації.

Також чинне законодавство встановлює обов’язок організації забезпечення місцевого самоврядування ста-
тистичною інформацією з метою оперативного отримання, зведення, перевірки достовірності, якісного моніто-
рингу, аналізу медико-статистичної інформації. Організація даного розділу діяльності впливає на оперативність, 
вчасність та напрями реагування галузі охорони здоров’я, на прийняття управлінських рішень, зокрема рішень 
щодо фінансування тих чи інших потреб галузі, допомагає уникати неефективного використання бюджету гро-
мади: «фінансувати непотрібне або не забезпечувати необхідним».

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про інформацію», право на інформацію забезпечується створенням 
механізму реалізації права на інформацію, створенням можливостей для вільного доступу до статистичних даних, 
баз даних, інформаційних ресурсів, тощо. Інформаційна система органів місцевого самоврядування – це сукуп-
ність технічних, програмних, комунікаційних та інших засобів, які забезпечують процес збирання, накопичення, 
опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації [6]. 

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що зазначені нормативно-правові акти, у їх сукупності, 
з одного боку встановлюють обов’язок органів державної влади та місцевого самоврядування забезпечити право 
громадян на отримання достовірної статистичної інформації. З іншого боку існує обов’язок власне органів місце-
вого самоврядування володіти інформацією та проводити оперативну оцінку діяльності галузі охорони здоров’я, 
уникати перевитрат або недостатності ресурсу у сфері охорони здоров’я громади, також існує потреба у можли-
вості і здатності вчасного та відповідного швидкого і адекватного реагування.

В умовах самоврядування, децентралізації та реформування системи охорони здоров’я організація про-
цесу отримання достовірної інформації, якісного моніторингу та контролю у сфері охорони здоров’я є важли-
вим аспектом ефективного управління. Так, органи місцевого самоврядування повинні керуватись достовірною 
інформацією щодо стану здоров’я населення громади, потреб та можливостей надання медичних послуг, ефек-
тивності роботи міських комунальних закладів охорони здоров’я. Органи місцевого самоврядування повинні 
вчасно та в повному обсязі отримувати інформацію, необхідну для планування мережі закладів, удосконалення 
структури та функцій закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, розробки напрямів розвитку 
згідно з потребами населення, планування видів та обсягів медичного обслуговування населення, зокрема забез-
печення надання у комунальних закладах охорони здоров’я медичних послуг населенню відповідно до програми 
медичних гарантій. В тому числі органи місцевого самоврядування повинні отримувати показники ефективності 
виконання місцевих програм у сфері охорони здоров’я, оцінювати їх вплив на стан і якість надання медичної 
допомоги населенню. Зокрема на основі отриманих даних проводити оцінку ефективності фінансування тих чи 
інших заходів. Максимальна ефективність діяльності досягається за умови досягнення якісних послуг при опти-
мальному вкладенні ресурсу.
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Діяльність будь-якої системи муніципальної діяльності повинна бути ефективною та контрольованою. Організа-
ція відповідної системи моніторингу та контролю діяльності системи охорони здоров’я громади забезпечує можли-
вість ефективного управління, прийняття своєчасних та обґрунтованих рішень, раціонального фінансування та опти-
мального використання наявного ресурсу. В свою чергу організація систематичного та ефективного моніторингу 
та контролю діяльності системи охорони здоров’я сприяє розвитку системи охорони здоров’я на місцевому рівні.

Отже, виконуючи вимоги чинного законодавства щодо забезпечення громади медико-статистичними даними, 
беручи до уваги потреби місцевої громади в галузі охорони здоров’я, керуючись нормами закону України «Про 
місцеве самоврядування», враховуючи умови децентралізації повинна бути забезпечена система моніторингу 
та контролю.

Моніторинг (укр. спостереження, від англійської monitor – стежити, спостерігати) – це система постійного 
спостереження за станом системи і процесами що відбуваються в ній, результати якого служать для обґрунту-
вання управлінських рішень. При автоматичному контролі відбувається отримання і обробка інформації про стан 
об'єкта і зовнішніх умов для виявлення подій, що визначають управлінські дії. Подією може бути будь-який якіс-
ний результат. [7] 

Моніторинг в системі охорони здоров'я – це система збирання, зберігання та розповсюдження інформації про 
систему охорони здоров'я чи окремі її елементи, яка дозволяє уявити стан об'єкта в будь-який момент часу, його 
розвиток і забезпечує потрібною інформаційною основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, 
спрямованих на досягнення заданих цілей розвитку об'єкта.

Використовують дві системи моніторингу та контролю: на основі внутрішнього аудиту (в закладі охорони 
здоров’я) та зовнішній аудит – моніторинг та контроль муніципалітету. За результатами обох систем формуються 
висновки, пропозиції, рішення, проводиться модифікація діяльності системи, впроваджуються нові моніторин-
гові показники.

Актуальність застосування моніторингу у сфері охорони здоров'я обумовлена розвитком потреб місцевого 
самоврядування у якісному медичному обслуговуванні населення громади. В свою чергу моніторинг повинен 
бути пов'язаний з усіма функціями та стадіями управління. Зв'язок моніторингу з іншими функціями управління 
полягає у тому, що кожна функція управління є метою моніторингу.

Моніторинг повинен мати місце всюди, де фактичне значення порівнюється із запланованим. Однією з необ-
хідних умов і основ моніторингу системи охорони здоров’я є нормування, оскільки саме з нормою порівнюються 
фактичні результати. В той же час порівняння реальних результатів з еталонами і нормами в діяльності системи 
охорони здоров'я є лише одним із компонентів та етапів моніторингу, після якого здійснюється змістовне оціню-
вання і корекція. Головна задача моніторингу полягає у зменшенні різниці між плановим та фактичним значен-
ням. За результатами використання моніторингу і оцінювання системи охорони здоров’я територіальної громади 
з’ясовано, що висновки та заходи управління будуть настільки ефективні, наскільки коректно задані та викори-
стані норми і стандарти. В той же час потрібно пам'ятати, що моніторинг це зокрема і засіб виявлення помилок 
у самих цілях, планах, нормах. 

Для оцінки та контролю діяльності системі охорони здоров’я територіальної громади доцільно використову-
вати такі види моніторингу:

1. В залежності від масштабу цілі – стратегічний, тактичний, оперативний.
2. За організаційними формами – індивідуальний, груповий, фронтальний.
3. За етапами – вхідний, проміжний, підсумковий.
4. За часовою залежністю – ретроспективний, попереджувальний, поточний.
5. За частотою процедур – разовий, періодичний, систематичний.
6. За охопленням об'єкта спостереження – локальний, вибірковий, суцільний.
7. За формами об'єкт-суб'єктних відношень – зовнішній, взаємоконтроль, самоаналіз.
8. За використаним інструментарієм – стандартизований, не стандартизований, матричний.
В систему охорони здоров’я Вінницької міської територіальної громади входять муніципальні заклади охо-

рони здоров’я (комунальні некомерційні підприємства та комунальні підприємства) та заклади охорони здоров’я 
приватної форми власності. В рамках взаємодії по забезпеченню населення медичними послугами впроваджено 
державно-приватне партнерство.

Населення громади отримує медичні послуги відповідно до програми медичних гарантій медичного обслуго-
вування населення, медичне обслуговування поза межами програми медичних гарантій забезпечується на основі 
впроваджених платних послуг відповідно до вимог чинного законодавства, також за договорами страхування. 
В закладах охорони здоров’я заохочується медичний туризм.

Цілі діяльності системи охорони здоров'я громади – збереження здоров'я населення – насамперед розвиток 
профілактичного напряму, надання якісних медичних послуг, зокрема з використанням інноваційних технологій 
та новітніх методик. Як результат досягнення цілі – покращення стану здоров'я населення громади, зменшення 
втрати працездатності та передчасної смертності населення.
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В умовах реформування та децентралізації на рівні територіальної громади була впроваджена модель діяль-
ності системи охорони здоров’я, максимально орієнтованої на результат, якість та ефективність.

Розвиток цифрових технологій та впровадження їх у діяльність системи охорони здоров'я дали поштовх 
до розвитку медичної статистики, оптимізації збору, обробки, аналізу та збереження статистичної інформа-
ції територіальної громади, що забезпечило можливість впровадити автоматизовану систему моніторингу 
та контролю.

Для визначення якості, результативності та ефективності діяльності системи охорони здоров’я на місцевому 
рівні застосовано можливості медичної інформаційної системи та впроваджено автоматизовану систему моніто-
рингу та контролю діяльності муніципальної системи охорони здоров’я. Розроблений та впроваджений алгоритм 
моніторингу та контролю діяльності адаптований під потреби територіальної громади. Крім іншого, дана модель 
алгоритму синхронізована у часі та просторі – при приєднанні нових територій дана модель накладається на при-
єднану систему охорони здоров’я.

При управлінні якістю діяльності системи охорони здоров’я на місцевому рівні важливу роль має об’єктивне 
оцінювання поточного стану об'єкта управління, за своєю суттю воно є концентрованою інформацією про дослі-
джуваний об’єкт та є інформаційним ресурсом управління і ключовим фактором для прийняття управлінського 
рішення.

Найважливішим критерієм для оцінювання ефективності діяльності системи охорони здоров'я є ступінь 
досягнення цілей.

Відомо, що управління досягає цілей, якщо воно складається з трьох процесів (компонентів):
1. Перспективне планування.
2. Об'єктивне оцінювання поточного стану (аналіз ситуації).
3. Формулювання цільового управляючого впливу.
Основним процесом системи охорони здоров’я громади є медична діяльність, але її здійснення можливе 

тільки за певних умов, які створюються допоміжним процесом узгодження цих процесів, а також для виведення 
їх на задані цілі. З даною метою здійснюється процес управління.

Об'єкти управління – діяльність системи охорони здоров’я громади (основні та допоміжні процеси). Суб'єкт 
управління – це власне процес управління.

Зворотний зв'язок між об'єктами управління і суб'єктом управління забезпечується моніторингом.
Модель моніторингу та управління системою охорони здоров’я територіальної громади представлена на 

малюнку 1.
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Рис. 1

Розроблена інформаційна технологія моніторингу якості системи охорони здоров’я забезпечує можливість 
одержання, оброблення, аналізу і розповсюдження інформації про якість ресурсів системи охорони здоров’я, 
якість процесів, що відбуваються в ньому і якість результатів цих процесів з метою ефективного управління сис-
темою охорони здоров’я на місцевому рівні.

Підходом до побудови моделі медичного забезпечення населення громади було розуміння, що ефективне 
управління діяльністю системи охорони здоров'я на місцевому рівні і прогнозуванням змін можливе тільки на 
основі неперервного потоку інформації про її стан та процеси.

Даний алгоритм моніторингу та контролю грунтується на використанні його усіма учасниками автоматизо-
ваної системи та передбачає спрощення обліку та автоматичне формування зведених даних.

Складові частини системи моніторингу та контролю на рівні територіальної громади представлені на 
малюнку 2. 
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Для управління системою охорони здоров’я на рівні громади забезпечуються наступні заходи:
1. Визначення цілей діяльності та управління системою охорони здоров’я.
2. З’ясування (вимірювання) початкового стану процесу, яким управляють та результатів діяльності системи 

охорони здоров’я: ресурс, потужності, напрями та види діяльності, стан здоров'я населення, потреби у медичній 
допомозі тощо.

3. Експертна оцінка початкового стану; з'ясування напрямів та потреб у діяльності системи охорони здоров'я.
4. Визначення програми дій для досягнення мети, затвердження критеріїв вимірювання результатів 

діяльності, визначення проміжних цілей та індикаторних показників, які характеризують основні перехідні 
стани процесу. 

5. За допомогою цифрових технологій впровадження та забезпечення систематичного контролю за процесом, 
яким управляють, та результатом, також забезпечення систематичного зворотного зв'язку процесу та результату.

6. Оброблення отриманої інформації.
7. Регулювання та коригування діяльності системи охорони здоров'я: формування та здійснення дій, що 

регулюють.

Формулювання мети, якої необхідно досягнути (показник якості) 

Визначення напрямів діяльності 
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Взаємодія з виробниками даних 
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Отже, моніторинг системи охорони здоров’я на місцевому рівні складається з процесів збирання, обро-
блення, зберігання та розповсюдження інформації про об'єкт моніторингу, а також процесів аналізу станів об'єкта 
і прогнозування його розвитку.

В свою чергу процес збирання інформації включає в себе три процеси: введення (облік), вимірювання (отри-
мання зведених даних) та оцінювання.

Раціонально також використовувати візуалізацію отриманих даних з використанням графічних даних. Зав-
дяки візуалізації можливо відслідковувати тренди, тенденції та закономірності, робити порівняння. 

В свою чергу об'єкт моніторингу може бути представлений одним чи кількома елементами. Моніторинг від-
бувається за участю суб'єкта моніторингу та з урахуванням його потреб.

Схема технології моніторингу діяльності системи охорони здоров’я на місцевому рівні представлена на 
малюнку 3.
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Рис. 3

Процес введення забезпечує введення облікових даних, що відображають ознаки об'єкта та параметри його 
стану. Стан кожного об'єкта моніторингу описується певними даними, які враховують характерні особливості 
цього об'єкта. Всі дані одержують шляхом вимірювання та оцінювання характеристик стану одиничного об'єкта.

Процес вимірювання забезпечує зведення даних та одержання значень стану об'єкта моніторингу, які мож-
ливо порівнювати з базою порівняння (еталоном, нормативом і т.ін.).

Процес оцінювання якості об'єкта моніторингу здійснюється на основі результатів вимірювань та порів-
няння з показниками якості.

Одним із процесів технології моніторингу має бути процес розповсюдження даних, які забезпечують доступ 
до результатів моніторингу всіх зацікавлених суб'єктів з урахуванням наданих їм прав щодо отримання інформа-
ції певного виду.

Результати моніторингу якості потрібні в першу чергу суб'єктам моніторингу для здійснення ефективного 
управління якістю об'єкта.

Для системи охорони здоров’я територіальної громади розроблені стратегічні показники-індикатори якості 
та ефективності, використані можливості емпіричного підходу до обліку та формування зведених даних, впрова-
джені моніторингові форми та звіти, весь можливий процес автоматизовано за допомогою цифрових технологій 
та побудови логічних моделей.

Метою впровадження запропонованих алгоритмів була можливість комплексно та деталізовано визначати 
аспекти якості діяльності системи охорони здоров’я в межах територіальної громади та як результат досягати 
принципів управління якістю.

В організації й здійсненні моніторингу системи охорони здоров’я на місцевому рівні виділяють такі етапи:
1. Визначаються теоретичні та методичні засади моніторингу створюються нормативні документи, що регу-

люють і спрямовують моніторингові дослідження, розробляються системи основних показників і критеріїв якості 
діяльності системи охорони здоров'я.

2. Розробляються та відпрацьовуються механізми здійснення моніторингових досліджень: збирання, аналізу, 
перевірки отриманих результатів, оброблення статистичних даних, їх оцінювання.

3. Виконання програми моніторингових досліджень отримання інформації.
4. Оброблення та аналіз даних.
Розвиток системи охорони здоров'я розглядається як процес переходу до нового кращого стану, при цьому 

використовуються два типи моделей моніторингу:
1. Стаціонарна модель – оцінює поточний стан ресурсів.
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2. Динамічна модель – оцінює приріст ресурсів.
В процесі управління виникає потреба у отриманні даних щодо поточного стану системи (оперативні он-лайн 

дані) або у розробці алгоритму для досягнення бажаного результату.
В одних випадках ціль полягає в тому, щоб підтримувати необхідний показник в певних межах, в інших 

випадках ціль управління полягає в зміні стану процесу, яким управляють і спрямування цього процесу до зазда-
легідь визначеного стану. Отже, у разі, якщо отриманий результат відрізняється від бажаного та потребує зміни, 
необхідно обміркувати кроки, які необхідно зробити, щоб досягти іншого результату, сформувати алгоритм дій за 
пропонованою моделлю.

Виділяємо два основних підходи до використання алгоритмів моніторингу та регулювання:
1. Відштовхуємось від початкового стану, робимо кроки та відслідковуємо зміни, моделюємо та прогнозуємо 

результат і наслідки, забезпечуємо регулювання та коригування.
2. Відштовхуємось від бажаного результату (стану системи) – маємо певне завдання, моделюємо процес 

переходу системи із початкового стану в кінцевий, формуємо завдання (розділяємо його на частини), проводимо 
моніторинг виконання завдань. Отже, забезпечуємо моніторинг та аналіз отриманих результатів та виконання 
необхідних дій.

Отже, використання того чи іншого алгоритму залежить від того, що є основою мети моніторингу – оцінка 
початкового стану або досягнення бажаного стану системи.

Модель діяльності системи охорони здоров'я, що базується на систематичному зворотному зв'язку відобра-
жена на малюнку 4.
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Рис. 4

Суттєвим фактором при впровадженні системи моніторингу було прагнення максимально використовувати 
існуючі облікові дані для формування нових звітів та моніторингових форм. Так, оцінюються потреби та існуючі 
облікові форми, формується логічний алгоритм консолідації даних та забезпечується автоматичне формування 
необхідного звіту.

Для якісного моніторингу важливим є достовірний та уніфікований облік медичних даних на рівні первин-
них користувачів автоматизованого обліку.

Алгоритм моніторингу поточного стану системи охорони здоров’я – малюнок 5.
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Рис. 5

Алгоритм моніторингу для досягнення бажаного стану системи охорони здоров’я – малюнок 6.
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Рис. 6

Крім іншого, в процесі управління динамічно з’являються нові виклики та потреби, які повинні ретельно 
обліковуватись та забезпечувати оперативний зворотній зв’язок. У такому разі проводиться розробка індика-
торів, показників та маркерів досягнення мети, формується зведений шаблон звіту, проводиться аналіз уже 
існуючої бази облікових форм, за потреби вносяться корективи та доповнення, наступний крок – впрова-
дження обліку, систематичний моніторинг та отримання звітів, за потреби – внесення у алгоритм корективів 
та доповнень.
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Отже, для ефективної діяльності системи охорони здоров'я необхідно забезпечувати систематичне управ-
ління якістю. Таке управління має здійснюватись шляхом реалізації двох взаємопов'язаних процесів по-перше 
моніторингу по-друге своєчасного виявлення недоліків. Отже, система неперервного спостереження за станом 
діяльності системи охорони здоров'я повинна бути вбудована в систему прийняття рішень. Можна використову-
вати управління за результатами або за процесом.

Моніторинг процесу є основою для раціонального управління в системі охорони здоров’я. Моніторинг про-
цесу свідчить про ефективність використання ресурсу та прогнозує отримання кінцевого результату. Завдяки 
використанню моніторингу процесу є змога передбачити результат, уникати небажаного результату. Викори-
стання системи моніторингу якості процесу та безпосередній вплив на процес є основою для оцінки та характери-
стики діяльності системи охорони здоров’я на місцевому рівні та базисом для ефективного управління системою 
охорони здоров’я.

Процес функціонування системи охорони здоров'я на місцевому рівні має багато аспектів і може бути пода-
ний у вигляді сукупності різнорідних процесів, які спрямовані на досягнення однієї цілі.

Процеси в діяльності системи охорони здоров’я можуть бути трьох видів:
1. Індивідуальний процес, що виконується окремими працівниками.
2. Функціональний (вертикальний процес), який відображає діяльність закладу охорони здоров’я по вер-

тикалі і відповідає його структурі (в даному процесі відбувається взаємодія керівників структурних підрозділів 
та працівників).

3. Горизонтальний процес (медична діяльність системи охорони здоров’я громади) – даний процес перетинає 
по горизонталі діяльність системи і є сукупністю взаємопов'язаних інтегрованих процесів.

В залежності від поставлених завдань проводиться моніторинг діяльності системи охорони здоров’я в фор-
маті «ресурс», «процес» або «результат».

Модель "Ресурс – Процеси – Результат" враховує ресурси, які використовуються, процеси, які відбуваються 
та отримані результати.

Логічна модель моніторингу, як основи управління – на малюнку 7.  
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Рис. 7

Виділяють такі види ресурсів: кадрові, матеріально-технічні, технологічні, фінансові, інформаційні і норма-
тивно-правові.

Якість процесу визначає якість результатів. Для забезпечення якісного результату має бути забезпечена 
якість ресурсів і якість самого процесу.

В свою чергу результати моніторингу можуть бути проміжні та підсумкові.
Процесна модель моніторингу та управління зображена на малюнку 8.
Управління має загальну і локальні складові. Загальне управління забезпечує вирішення стратегічних задач, 

а локальне управління конкретних тактичних задач.
Модель загального управління зображена на малюнку 9.
Ресурси системи охорони здоров’я: кадрові, матеріально-технічні, інформаційні, нормативно-правові акти, 

фінансові.
Процеси: планування, контроль виконання, аналіз результатів діяльності, прийняття рішень.
Результати: плани, рішення, накази
Модель моніторингу діяльності системи охорони здоров’я та локального управління побудована анало-

гічно моделі загального управління, але стосується безпосередньо певних тактичних завдань та напрямів 
діяльності, зокрема закладу охорони здоров’я, як елементу та невід’ємного компоненту системи охорони здо-
ров’я громади.

Локальне управління допоміжним процесом включає наступні види діяльності: планування, організацію, 
контроль видів діяльності, аналіз результатів діяльності, підготовку рішень, видання вказівок. Основними резуль-
татами цих видів діяльності є: плани діяльності, результати аналізу діяльності, рішення та вказівки.
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При використанні даних алгоритмів моніторингу систематично вимірюємо основні параметри діяльності 
системи охорони здоров'я, які характеризують її стан у певних контрольних точках реального процесу переходу 
із початкового стану в кінцевий.

Завдяки впровадженню автоматичної системи моніторингу розробляються ефективні методи впливу на 
систему охорони здоров'я у разі виникнення небажаних відхилень.

За результатами впровадження моніторингу та контролю системи охорони здоров’я на місцевому рівні зро-
блено висновок, що при проведенні оцінювання результатів моніторингу та прийняття управлінських рішень 
необхідно обов’язково враховувати наступні аспекти:

1. Якість цілого об'єкта обумовлена якістю його складових частин.
2. Показником якості вищого рівня є інтегрований (комплексний) показник, який включає в себе різні показ-

ники простіших властивостей, які характеризують певний результат та формують комплексний показник.
3. Для одержання комплексної оцінки якості об'єкта різного розміру показники властивостей мають бути 

перетворені та зведені до однакової розмірності або подані в безрозмірний одиницях.
4. При визначенні комплексного показника якості кожен показник окремих властивостей має бути скориго-

ваний коефіцієнтом його вагомості.
5. Сума числових значень вагових коефіцієнтів всіх показників якості на будь-яких ієрархічних рівнях оці-

нювання має однакове значення.
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Запропоновані алгоритми забезпечили отримання даних моніторингу, які враховують особливості різних 
видів моніторингу і забезпечують ефективну організацію підсистем оброблення, зберігання і візуалізації даних.

Отже, завдяки впровадженню цифрових технологій організована діяльність системи муніципальної охорони 
здоров’я, в якій забезпечено взаємодію та поєднання діяльності муніципальних закладів охорони здоров’я в єдину 
систему охорони здоров’я в межах єдиної галузі охорони здоров’я територіальної громади, усі підпорядковані 
заклади охорони здоров’я скоординовано функціонують в межах єдиної електронної медичної картки та єдиного 
електронного медичного інформаційного простору. 

Запропонований алгоритм моніторингу та контролю системи охорони здоров’я на місцевому рівні забезпе-
чує виконання статистичних, аналітичних та організаційних завдань, організаційно-аналітичну діяльність галузі 
охорони здоров’я, організацію діяльності єдиного медичного інформаційного простору та електронної системи 
охорони здоров’я на території громади, функціонування єдиної електронної медичної картки. В центрі уваги – 
мешканець громади, який звертається за медичною допомогою. 

Особливо важливим є те, що завдяки використанню алгоритмів моніторингу та контролю з використанням 
цифрових технологій стало можливим проводити он-лайн скринінг усієї муніципальної системи охорони здо-
ров’я (16 закладів охорони здоров’я) в режимі реального часу.

Алгоритм автоматизованої системи моніторингу та контролю системи охорони здоров’я є уніфікованим для 
усіх підпорядкованих муніципальних закладів охорони здоров’я. Моніторинг використовується на різних рівнях 
діяльності системи охорони здоров’я громади: профілактичний напрям, первинний рівень медичної допомоги, 
спеціалізована медична допомога: амбулаторний розділ, стаціонарна допомога.

Завдяки впровадженому моніторингу та контролю системи охорони здоров’я на місцевому рівні орган місце-
вого управління має змогу в режимі реального часу контролювати процес та результати виконання муніципаль-
них програм, стратегій, концепцій, цілей у сфері охорони здоров’я, отже прогнозувати досягнення цілі, визначати 
потреби у ресурсі, забезпечувати ефективне фінансування необхідних заходів відповідно до обсягів потреб. 

Важливим є те, що запропонована автоматизована система моніторингу та контролю використовується як 
інструмент для виконання стратегічних завдань та досягнення мети у сфері муніципальної системи охорони 
здоров’я.

Таким чином, завдяки застосуванню запропонованого алгоритму моніторингу та контролю діяльності, органи 
місцевого самоврядування оперативно отримують інформацію щодо діяльності системи охорони здоров’я, отже 
мають можливість ефективного управління та вчасного реагування та планування.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
1. В умовах самоврядування, децентралізації та реформування системи охорони здоров’я на місцевому рівні 

існує потреба в якісному моніторингу та контролю діяльності системи охорони здоров’я з метою ефективного 
управління та раціонального використання ресурсів. 

2. Цифровізація системи охорони здоров’я на місцевому рівні дала змогу проводити оперативний моніто-
ринг діяльності системи охорони здоров’я та ефективно використовувати і планувати ресурсне забезпечення, 
контролювати процес та забезпечувати управління результатом. Завдяки використанню цифрових технологій 
забезпечується взаємодія та поєднання діяльності всіх комунальних закладів охорони здоров’я в єдину систему 
охорони здоров’я в межах територіальної громади.

3. Можливості цифрових технологій в сфері охорони здоров’я не повинні обмежуватись функціонуванням 
медичної інформаційної системи та взаємодією з центральним компонентом баз даних в рамках взаємодії з НСЗУ. 
Доцільним є застосування цифрових технологій для побудови системи моніторингу діяльності системи охо-
рони здоров’я на місцевому рівні. Доцільно налагоджена електронна система охорони здоров’я міської громади 
повинна забезпечувати координовану діяльність в межах електронної системи охорони здоров’я всіх користувачів 
(медичних працівників та мешканців громади). Доцільним є використання цифрових технологій для побудови 
системи моніторингу діяльності системи охорони здоров’я на місцевому рівні. 

4. Вперше запропоновано алгоритми застосування автоматизованої системи моніторингу діяльності системи 
охорони здоров'я на місцевому рівні та її підсистем з використанням цифрових технологій, дана система враховує 
особливості різних видів моніторингу та забезпечує ефективну організацію підсистем оброблення, зберігання 
і візуалізації даних.

5. Запропонована система моніторингу забезпечує можливість одержання, оброблення, аналізу і розповсю-
дження інформації про якість ресурсів, процесів, що відбуваються і якість результатів цих процесів з метою ефек-
тивного управління системою охорони здоров’я. Запропонована система моніторингу системи охорони здоров’я 
на місцевому рівні базується на принципах управління якістю, комплексно та деталізовано описує аспекти якості 
діяльності системи охорони здоров’я, оцінюється якість та результативність діяльності системи охорони здо-
ров’я, що забезпечує більш досконалий рівень управління якістю системи охорони здоров'я на місцевому рівні.

6. Як результат, на сьогоднішній день в умовах самоврядування, децентралізації та реформування системи 
охорони здоров’я територіальна громада володіє інформацією щодо стану здоров’я населення громади, потреб 
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та можливостей надання медичних послуг, ефективності роботи міських комунальних закладів охорони здоров’я. 
Територіальна громада отримує інформацію, необхідну для планування мережі закладів, удосконалення струк-
тури та функцій закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, розробки напрямів розвитку згідно 
з потребами населення, планування видів та обсягів медичного обслуговування населення, в тому числі забезпе-
чення надання пакету медичних гарантій медичного обслуговування населення у комунальних закладах охорони 
здоров’я. Також громада отримує показники ефективності виконання місцевих програм, їх вплив на стан і якість 
надання медичної допомоги населенню. 

7. Завдяки впровадженій системі моніторингу та контролю в сфері охорони здоров’я забезпечена взаємодія 
та поєднання діяльності закладів охорони здоров’я в єдину систему охорони здоров’я в межах єдиної галузі охо-
рони здоров’я територіальної громади, скоординовано діяльність всіх учасників електронної системи охорони 
здоров’я, забезпечено функціонування єдиного електронного медичного інформаційного простору на території 
громади.

8. Отже, запропонована модель моніторингу та контролю забезпечує керованість, можливість ефективного 
управління та дотримання організаційних, правових, економічних, фінансових та соціальних аспектів у сфері 
охорони здоров’я місцевого рівня.
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МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНІТОРИНГУ  
ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Масові заходи, особливо збори, мітинги, демонстрації, можуть переростати в масові заворушення. З метою забез-
печення публічної безпеки в районі проведення масових заходів Головним управлінням Національної поліції області, в якій 
проводиться масовий захід, організовується служба з охорони громадського порядку із залученням органів Національної 
поліції та військових частин Національної гвардії України. Для організації охорони громадського порядку під час прове-
дення масових заходів, а у разі виникнення масового заворушення його припинення, органами військового управління Наці-
ональної гвардії України приймаються рішення на виконання визначених завдань. В процесі прийняття рішення потрібно 
володіти інформацією щодо оперативної обстановки в районі виконання завдання, для чого організовується моніторинг 
оперативної обстановки.

Під час проведення моніторингу призначається група збору та обробки інформації, яка отримує інформацію з різних 
джерел, таких як: підрозділи Національної поліції; мережа Інтернет; військові наряди, що виділяються від підрозділів роз-
відки НГУ та інші. Відповідно, чим більше джерел інформації тим достовірніша буде інформація, але і збільшується час на її 
оброблення. Крім того, для збільшення джерел отримання інформації необхідно залучати більше особового складу. Тому, оці-
нювання ефективності моніторингу оперативної обстановки дасть змогу органам військового управління визначити необ-
хідну кількість джерел отримання інформації з урахуванням часу, який затрачається на обробку інформації. З цією метою 
було розроблено модель оцінювання ефективності моніторингу оперативної обстановки під час проведення масових заходів 
на основі відомої технологію моделювання реальних процесів. Модель враховує особливості проведення вказаного моніто-
рингу і дає змогу визначити достовірність інформації, оперативність її отримання та повноту моніторингу. 

Ключові слова: оцінювання ефективності, моніторинг, оперативна обстановка, громадський порядок, масові заходи

S. M. Sukonko, A. D. Sherstyuk. Model for evaluating the efficiency of monitoring operational environment during 
mass events

Mass events, especially collections, rallies, demonstrations, can grow into mass riots. In order to ensure public security in 
the region of mass events, the Main Department of the National Police of the Oblast, which is carried out a massive measure, is 
organized by the Public Procedure Service, with the involvement of the National Police and Military Parts of the National Guard 
of Ukraine. To organize the protection of public order during mass events, and in the event of a massive unrest of its termination, 
the authorities of the National Guard of Ukraine are decided to perform certain tasks. In the decision process, it is necessary 
to have information about the operational situation in the area of   execution of a task for which monitoring of the operational 
situation is organized.

During the monitoring, a group of collection and processing of information that receives information from various sources, such 
as: the divisions of the national police; Internet; Military outfits allocated from the exploration units of the NSU and others. Accordingly, 
the more sources of information, the information is accurate to be information, but also increases time on its processing. In addition, to 
increase sources of information it is necessary to attract more personnel. Therefore, assessing the efficiency of monitoring operational 
environment will enable military management bodies to determine the necessary amount of sources of receipt of information taking 
into account the time that is checked for processing information. To this end, a model for evaluating the efficiency of monitoring 
operative situation during mass events based on known technology for modeling real processes has been developed. The model takes 
into account the peculiarities of the monitoring and allows you to determine the reliability of information, the efficiency of its receipt 
and completeness of monitoring. The developed model can be used by management bodies in the process of making a decision to 
monitor operational situation during a mass event.

Key words: efficiency assessment, monitoring, operational environment, public order, mass events.

Постановка проблеми. Відповідно до чинного законодавства [1, ст. 39] проведення масового заходу повинно 
погоджуватися з органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Оскільки ці заходи передбачають 
масове скупчення цивільного населення, то для забезпечення публічної безпеки в районі проведення вказаних 
заходів Головним управлінням Національної поліції області, в якій проводиться масовий захід, організовується 
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служба з охорони громадського порядку. З цією метою залучаються органи Національної поліції та військові 
частини Національної гвардії України (НГУ). 

Масові заходи, особливо збори, мітинги, демонстрації, можуть переростати в масові заворушення, з при-
пинення яких головним суб'єктом являється Національна гвардія України [2, ст. 3; 3, ст. 4]. З метою організації 
охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, а у разі виникнення масового заворушення, то 
його припинення, органами військового управління НГУ приймаються рішення на виконання визначених завдань. 
В процесі прийняття рішення потрібно володіти інформацією щодо оперативної обстановки в районі виконання 
завдання, для чого організовується моніторинг оперативної обстановки (МОО) [4, с. 59 ].

Під час проведення моніторингу призначається група збору та обробки інформації, яка отримує інформацію 
з різних джерел, таких як: підрозділи Національної поліції; мережа Інтернет; військові наряди, що виділяються 
від підрозділів розвідки НГУ та інші. Відповідно, чим більше джерел інформації тим достовірніша буде інформа-
ція, але і збільшується час на її оброблення. Крім того, для збільшення джерел отримання інформації необхідно 
залучати більше особового складу. Тому, оцінювання ефективності моніторингу оперативної обстановки дасть 
змогу органам військового управління визначити необхідну кількість джерел отримання інформації з урахуван-
ням часу, який затрачається на обробку інформації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За напрямком моніторингу та оцінки його ефективності існує 
низка праць вітчизняних та зарубіжних авторів, таких як: Луговський І. С. [5], Луньов О. Ю. [6], Лєньшін А. В. 
[7], Д’яконов І. І. [8], Прокоп’єв О. А. [9], Тулеушов Р. А. [10], Башнянін Г. І. [11] та інші. Так, у статті [5] авторами 
визначено способи організації та здійснення моніторингу обстановки розвідувальними підрозділами з’єднань 
і військових частин НГУ під час проведення масових заходів. Авторами наукової праці [6] було розроблено мето-
дику моніторингу оперативної обстановки з використанням безпілотних літальних апаратів під час проведення 
масових заходів. У [7] розглядаються підходи визначення значень ефективності засобів і систем комплексного 
моніторингу з використанням методу динамічної інтеграції різнорідних даних. В роботах [8, 9, 10, 11] авторами 
відображені підходи з оцінки ефективності моніторингу в фінансовому та проектовому напрямках, мостовому 
будівництві та кластеровому утворенні відповідно. Крім того в наукових працях [12, 13] розглянуті різні підходи 
щодо оцінювання ефективності різних процесів. 

Однак, в наведених та деяких інших працях під час оцінювання ефективності моніторингу не враховуються 
особливості отримання інформації у разі виконання завдань з охорони громадського порядку та припинення масо-
вих заворушень. 

Тому, метою статті є розроблення моделі оцінювання ефективності моніторингу оперативної обстановки під 
час проведення масових заходів.

Виклад основного матеріалу. Якісне виконання завдань підрозділами Національної гвардії України по 
забезпеченню громадського порядку під час масових заходів буде залежати від своєчасного та вірного рішення на 
виконання визначеного завдання органами військового управління НГУ. Вказане рішення в свою чергу залежить 
від достовірної, своєчасної та повної інформації, яка отримується в процесі моніторингу оперативної обстановки 
в районі виконання завдань. Виходячи із зазначеного, для розроблення моделі оцінювання ефективності моніто-
рингу оперативної обстановки під час масових заходів, скористаємося відомою технологіє моделювання реаль-
них процесів [14], [15]. 

З метою здійснення моніторингу оперативної обстановки отримується інформація з різних джерел, які визна-
чені в таблиці 1.

Таблиця 1
Джерела, від яких отримується інформація про стан оперативної обстановки

№ з/п Назва джерела Вага важливості, αi  (варіант)
1 Підрозділи Національної поліції 0,059382
2 Група повітряного моніторингу 0,058195
3 Спостережні пости 0,057601
4 Дозори 0,056413
5 Мережа інтернет 0,054632
6 Інші взаємодіючи органи 0,053444
7 Інші джерела інформації 0,050475

Інформація, яка отримується від визначених джерел, може бути достовірною, ймовірною, сумнівною 
та помилкову або хибну [16]. При цьому остання інформація під час узагальнення особовим складом групи збору 
та обробки інформації не враховується. Тому, одним із показників ефективності моніторингу оперативної обста-
новки є його достовірність Dмоо , яка знаходиться за виразом:
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де αi  – відносна вага важливості i-го джерела (див. табл. 1);
n
дж

– кількість джерел, які використовуються для моніторингу оперативної обстановки; 
kпр i  – коефіцієнт правдивості інформації i-го джерела ( kпр i =0 ‒ при достовірні інформації; kпр і=0,5 ‒ при 

імовірній інформації; kпр і=0,75 ‒ при сумнівній інформації).
Відносна вага (αi ) важливості кожного джерела визначається за формулою:
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де bi  ‒ вага важливості кожного i-го джерела, яка визначається експертами по 10-бальній шкалі, де 10 ‒ це 
найбільш важливе джерело, 1 ‒ найменш важливе джерело. 

Процес збору інформації під час моніторингу оперативної обстановки потребує певного часу. При цьому 
в залежності від джерела інформації цей час буде різним. Так, час збору інформації дозорами буде залежати від 
довжини їх маршрутів та від швидкості, з якою вони можуть його обходити, і знайдемо виразом:
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де tдз  ‒ час збору інформації дозорами;
dм i  ‒ довжина маршруту i-го дозору;
Vдз i  ‒ швидкість, з якою i-й дозор може обійти свій маршрут.
Відповідно, час збору інформації групою повітряного моніторингу, яка здійснює його за допомогою безпі-

лотних літальних апаратів, можна знайти за формулою [6, с. 86]:

t
d

VГр ПМ
j бпла

j бпла

. max�
�

�
�
�

�

�
�
�

,                                                                          (4)

де tГр ПМ.  ‒ час збору інформації групою повітряного моніторингу;
d j бпла  ‒ довжина маршруту j-го безпілотного літального апарату мультироторного типу;
Vj бпла  ‒ швидкість, з якою j-й безпілотний літальний апарат мультироторного типу облітає свій маршрут.
Своєчасність отримання інформації від джерел моніторингу та її оброблення оцінимо ймовірністю [17, с. 68]:
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де Pмоо  ‒ ймовірність своєчасності одержання інформації;
tнеобх  ‒ необхідний час, на протязі якого повинна надійти інформація для прийняття рішення;
tмоо  ‒ час, який потрібний для збору та обробки інформації в процесі моніторингу.
Оскільки час отримання інформації від усіх джерел буде різним, то для оцінки ймовірності своєчасності 

отримання та обробки інформації візьмемо максимальний час:
t t i nотр i дж
max max[ ], ( , )= =1 ,                                                                      (6)

де ti  ‒ час отримання інформації від i-го джерела;
n
дж

– кількість джерел, які використовуються для моніторингу оперативної обстановки.
Час tмоо , який потрібний для збору та обробки інформації в процесі моніторингу знайдемо за виразом:

t t t t tмоо отр обр отр обр� � � �max ,                                                                     (7)

де tобр  ‒ час, який необхідний для обробки отриманої інформації. 
В різних ситуаціях під час моніторингу оперативної обстановки може використовуватися різна кількість 

джерел інформації. Відповідно, повнота Ψмоо  моніторингу оперативної обстановки буде залежати від кількості 
джерел, їх ваг важливості, а також від показників достовірності та оперативності [17, с. 68]: 
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де Ψмоо  ‒ показник повноти моніторингу оперативної обстановки під час проведення масових заходів;
Pмоо  ‒ ймовірність своєчасності одержання інформації;
Dмоо  ‒ достовірність моніторингу оперативної обстановки;
αi – вага важливості i-го джерела інформації. 
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Оцінка ефективності моніторингу оперативної обстановки здійснюється за формулою [17, с. 68]:
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де ξ  − показник ефективності запропонованого моніторингу в порівнянні з існуючим; 
Ψмон
проп  − значення повноти запропонованого моніторингу оперативної обстановки; 

Ψмон
існ  − значення повноти існуючого моніторингу оперативної обстановки. 

Загальна вигляд розробленої моделі представлений на рисунку 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Модель оцінювання достовірності МОО 
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2. Модель оцінювання оперативності МОО 
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3. Модель оцінювання повноти МОО 
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4. Модель оцінювання ефективності МОО 
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Рис. 1. Загальний вигляд моделі оцінювання ефективності моніторингу оперативної обстановки  
під час проведення масових заходів

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Таким чином, модель оці-
нювання ефективності моніторингу оперативної обстановки під час проведення масових заходів розроблена на 
основі відомої технологію моделювання реальних процесів. Модель враховує особливості проведення вказаного 
моніторингу і дає змогу визначити достовірність інформації, оперативність її отримання та повноту моніторингу. 
Розроблена модель може використовуватися органами управління в процесі прийняття рішення на проведення 
моніторингу оперативної обстановки під час масового заходу. Подальше наукове дослідження буде спрямоване 
на розроблення методики оцінювання ефективності оперативної обстановки під час проведення масових заходів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ 
КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті проаналізовано міжнародні нормативно-правові акти на предмет сутнісного становлення поняття «кри-
тична інфраструктура». Визначено, що дана дефініція є відносно «молодою» та постійно удосконалюється як у наукових 
так і законотворчих сферах. Спільним у множинності трактувань відзначається зв’язок із державними та приватними 
об’єктами, які мають певний вплив рівень обороноздатності та життєво важливі функції держави у суспільстві, а також 
акцентується увага на ключовому значенні даного сектору для безпеки громадян.

Головною проблемою сучасного стану критичної інфраструктури, яка створила пролонгований у часі бар’єр для ефек-
тивної реалізації безпекових завдань визначено тривалу відсутність у законодавстві чіткого формулювання даного терміну 
та вичерпного переліку об’єктів віднесених до критичної інфраструктури.

Проведено аналіз історичного генезису зародження та становлення дефініції «критична інфраструктура» у норма-
тивно-правовій базі України, а також проаналізовано наукові підходи до цього питання вітчизняних науковців, які знаходять 
спільну мову у факті приналежності критичної інфраструктури до об’єктів національної інфраструктури. Авторами наго-
лошується, що при формуванні національного законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури його положення 
слід віднести до питань національної безпеки. 

Здійснено аналіз відмінностей в різних країнах світу термінології «критична інфраструктура» на основі цього згене-
ровано думку відносно наявності пріоритетної тріади, яку необхідно врахувати при структуруванні змістовного наповнення 
дефініції «критична інфраструктура» – «людина-суспільство-держава», яка відображає надзвичайно важливі для забезпе-
чення громадянської, суспільної та державної безпеки об’єкти національної інфраструктури. 

На основі аналізу наукових підходів та іноземного досвіду теоретизування дефініції «критична інфраструктура» 
сформульовано авторське бачення змістовного наповнення даного терміну що відповідає принципам системності, цілеспря-
мованості, множинності галузей та відповідність антропоцентричному підходу.

Ключові слова: критична інфраструктура, об’єкти критичної інфраструктури, дефініція, захист критичної інфра-
структури, національна безпека, національна інфраструктура, державна політика.

O. I. Yaremenko, Yа. O. Strahnitsky. Theoretical approaches to the definition of critical infrastructure as an object of public 
governance

The article analyzes the international regulations on the substantive formation of the concept of "critical infrastructure". It is 
determined that this definition is relatively "young" and is constantly improving in both scientific and legislative spheres. Common in 
many interpretations is the connection with public and private facilities that have a certain impact on the level of defense and vital 
functions of the state in society, as well as emphasis on the key importance of this sector for public safety.

The main problem with the current state of critical infrastructure, which has created a prolonged barrier to the effective 
implementation of security tasks, is the long-term lack of clear wording in the legislation and an exhaustive list of critical infrastructure.

An analysis of the historical genesis of the origin and formation of the definition of "critical infrastructure" in the legal framework 
of Ukraine, as well as analyzes the scientific approaches to this issue of domestic scientists who find common ground in the fact that 
critical infrastructure belongs to national infrastructure. The authors emphasize that in the formation of national legislation in the field 
of critical infrastructure protection, its provisions should be attributed to issues of national security.

The analysis of differences in different countries of the terminology "critical infrastructure" on the basis of this generated 
an opinion on the existence of a priority triad, which must be taken into account when structuring the content of the definition of "critical 
infrastructure" – "man-society-state", which reflects, public and state security objects of national infrastructure.

Based on the analysis of scientific approaches and foreign experience in theorizing the definition of "critical infrastructure" 
formulated the author's vision of the content of this term that meets the principles of systematic, purposeful, multiple industries 
and anthropocentric approach.

Key words: critical infrastructure, critical infrastructure facilities, definition, critical infrastructure protection, national 
security, national infrastructure, public policy.
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Постановка проблеми. Уряди розвинутих держав, будуючи власну нормативно-правову базу, сприймають 
критичну інфраструктуру, як один із базових елементів національної безпеки. З недавнього часу уряд України 
також звернув увагу на важливість даного сектору та визначив спектр важливих чинників забезпечення ефектив-
ної системи його захисту у Стратегії національної безпеки. Незважаючи цей крок, сектор національної безпеки 
України все ж потребує докорінної модифікації у сфері державного регулювання захисту критичної інфраструк-
тури у світлі проголошеного євроінтеграційого курсу та з урахуванням світового досвіду формування та реалізації 
державної політики охорони критичних галузей. Зазначені фактори роблять особливо актуальною для наукових 
досліджень проблему розробки та запровадження в Україні концепції державної політики у сфері захисту кри-
тичної інфраструктури. Розпочати даний напрямок наукового пошуку варто із обґрунтування дефініції «критична 
інфраструктура», що дозволить закріпити наукове підґрунтя для розробки дієвих рішень з ефективного держав-
ного управління безпекою усього комплексу критичних для держави галузей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням теоретичного осмислення дефініції «критична інф-
раструктура», а також проблематиці нормативно-правового регулювання та впровадження державної політики 
сфери захисту національної критичної інфраструктури в Україні присвятили свої наукові праці вітчизняні вчені 
Єрменчук О. П. [7], Бірюков Д. С. [1], [2], Кондратов С. І. [2], Cуходоля О. М. [20], Теленик С. С. [21], Гнатюк 
С. О., Рябий М. О., Лядовська В. М. [4], аналіз закордонного досвіду організації даного напрямку досліджують 
Суходоля О. М. [5], Єрменчук О. П. [6], [8], Бірюков Д. С. та Кондратов С. І. [11] та ін.

Мета статті полягає у аналізі наукових підходів учених, а також нормативно-правової бази України та світо-
вих держав на предмет теоретичного осмислення поняття критичної інфраструктури й представленні авторського 
бачення даної дефініції.

Виклад основного матеріалу. Як показали результати досліджень, у нормативно-правових актах та прак-
тиці міжнародного спілкування перші згадки поняття «критична інфраструктура» почали з’являтись у середині 
90-х років минулого століття. До сьогодні у наукових, ділових та урядових колах дана дефініція постійно кори-
гується та удосконалюється, однак «спільним знаменником» у різноманітті трактувань можна вважати зв’язок 
із державними та приватними об’єктами, які прямо чи опосередковано впливають на рівень обороноздатності 
та національної безпеки країни й підтримують життєво важливі функції держави у суспільстві. Виходячи із 
цього, можна погодитись із переконанням учених [7],[20], які до критичної інфраструктури відносять енергетичні 
та транспортні мережі, нафто- та газопроводи, інфраструктуру морського і річкового транспорту, канали зв’язку, 
системи життєзабезпечення, вивезення й утилізації небезпечних відходів, служби екстреного реагування на над-
звичайні ситуації, оборонний комплекс і органи влади. 

Урядами більшості розвинених країн напрацьовано автентичні підходи до ідентифікації поняття критичної 
інфраструктури у нормативно-правовій базі. Флагманом у інтеграції в державну політику концепції захисту кри-
тичної інфраструктури можна вважати США. Саме у цій країні вперше було офіційно визнано предикат «кри-
тична інфраструктура» та остаточно його утверджено 23.10.2001 р., законом USA Patriot Act [26]. Так, законодав-
ством США поняття «критична інфраструктура» трактується як «система життєво важливих для країни фізичних 
чи віртуальних активів і засобів, повне знищення або навіть часткова недієздатність яких можуть призвести до 
негативного впливу на національну безпеку, економіку, здоров’я та безпеку населення, або будь-яку комбінацію 
з переліченого» [26]. Представлене визначення однозначно підтверджує факт, що безпека критичної інфраструк-
тури є детермінантою національної безпеки. 

Важливим у процесі подальшого вивчення предмету дослідження, є аналіз підходів до визначення інтенції 
критичної інфраструктури у європейських країнах. Так, у процесі роботи Євроатлантичної ради НАТО у 2002 р. 
було зазначено, що «критична інфраструктура включає в себе фізичні та кібернетичні системи забезпечення важ-
ливих і необхідних видів діяльності економіки та державного управління». У Директиві Європейської Комісії 
2008/114 [24] критичну інфраструктуру трактували як «об’єкти, системи чи їх частини, розташовані в країнах-чле-
нах ЄС, які є суттєвими для підтримки життєво важливих функцій суспільства, здоров’я, безпеки, захищеності, 
економічного та соціального благополуччя людей, порушення функціонування або знищення яких матимуть знач-
ний вплив у країні-члені ЄС та призведуть до нездатності забезпечувати вказані функції» [24]. 

У законодавстві Німеччини визначення «критична інфраструктура» можна віднайти у Національній стра-
тегії захисту критичної інфраструктури [25]. Там її визначено як «фізичні та організаційні структури та засоби, 
які мають життєво важливе значення для суспільства та економіки країни, збій або дисфункція у роботі яких 
призведе до хронічного дефіциту поставок, суттєвого порушення громадської безпеки та інших драматичних 
наслідків». Наведене вище визначення у своїй основі збігається із американським визначенням та трактуванням 
Європейської Комісії, за єдиним виключенням, – у німецькому варіанті зроблено акцент на важливості забезпе-
чення стійких поставок, як можна розуміти мова йде про стабільність постачання товарів життєвої необхідності 
та надання відповідних послуг.

У Польщі даний термін теоретизовано в законі «Про антикризове управління» (Ustawa o zarządzaniu 
kryzysowym), у якому під критичною інфраструктурою законотворці розуміють «системи та їх функціонально 
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пов’язані об’єкти, включаючи будівельні об’єкти, пристрої, установи, ключові служби для безпеки держави та її 
громадян і забезпечення ефективного функціонування органів державного управління, а також приватних підпри-
ємств» [27]. Аналізуючи дане формулювання варто відзначити акцент на важливості стабільної роботи органів 
державної влади.

У законодавстві Великобританії [12] термін «критична інфраструктура» визначено як «критичні елементи 
інфраструктури, а саме активи, засоби, системи, мережі чи процеси та основні працівники, які керують ними, 
втрата або компрометація яких може призвести до значних шкідливих впливів на доступність, цілісність або 
надання основних послуг, включаючи ті послуги, дестабілізація яких, може призвести до значних людських жертв 
з урахуванням значних економічних або соціальних наслідків; та/або значний вплив на національну безпеку, наці-
ональну оборону чи функціонування держави» [12]. Ключова відмінність даного формулювання полягає у відо-
кремленні в окрему категорію фахівців, які забезпечують роботу критичних секторів держави та в перерахунку 
наслідків на першому місці враховано безпеку людини. Важливо також зауважити, що в іноземній практиці визна-
чення критичної інфраструктури акцент зміщується із фізичного виміру об’єктів більше до їх функцій та послуг, 
які забезпечують потреби суспільства, держави та її економіки [11]. 

Із аналізу представленого розмаїття дефініцій можемо зробити узагальнення, що у більшості з них просте-
жується спільна риса – ключове значення даного сектору для безпеки громадян, суспільства й держави [4]. Від-
сутність же у вітчизняному законодавстві чіткого формулювання даного терміну та вичерпного переліку об’єктів 
віднесених до критичної інфраструктури створило пролонгований у часі бар’єр для ефективної реалізації безпе-
кових завдань у цій сфері та визнання критичної інфраструктури елементом національної безпеки. 

Першу в історії незалежної України згадку даного предикату в офіційних документах можна віднайти 
в тексті Рекомендацій парламентських слухань з питання розвитку інформаційного суспільства 2006 року. 
У Стратегії національної безпеки «Україна у світі, що змінюється» (2012 р.) [19] термін «критична інфра-
структура» згадувався при визначенні способів забезпечення енергетичної та інформаційної безпеки. Більш 
деталізовано критичну інфраструктуру задокументовано у тексті рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 01.03.2014 р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету 
і територіальної цілісності України», де Міністерству внутрішніх справ України наказувалося «забезпечити 
посилену охорону об’єктів енергетики та критичної інфраструктури» [17]. У даному випадку, вважаємо, що 
законотворці допустились помилки препарувавши об’єкти енергетики від системи критичної інфраструктури, 
хоча вони є однією із її складових. Про поняття «критична інфраструктура» також йшлося в Указі Президента 
«Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 06.05.2015 р. «Про Стратегію національ-
ної безпеки України» від 26.05.2015 р. № 287/2015 [22], у якому, серед загроз національній безпеці України, 
визначено загрози безпеці критичної інфраструктури. Наступним кроком стало проведення низки експерт-
них нарад при Національному інституті стратегічних досліджень із вітчизняними та зарубіжними експертами 
з країн-членів НАТО, на яких було підготовлено проект «Зеленої книги з питань захисту критичної інфра-
структури в України», остаточний текст якої було оприлюднено на сайті Інституту на початку жовтня 2015 р. 
[13]. В документі зазначається, що «критична інфраструктура України – це системи та ресурси, фізичні чи 
віртуальні, що забезпечують функції та послуги, порушення яких призведе до найсерйозніших негативних 
наслідків для життєдіяльності суспільства, соціально-економічного розвитку країни та забезпечення націо-
нальної безпеки» [11].

Інституційно в Україні визначення критичної інфраструктури вперше було врегульовано Постановою Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних 
систем об’єктів критичної інфраструктури держави» від 23.08.2016р. № 563 [15]. Згідно даного нормативного 
акту, критична інфраструктура визначалась як «сукупність об’єктів інфраструктури, які є найбільш важливими 
для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення і виведення з ладу або руй-
нування яких може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних 
фінансових збитків та людських жертв». Далі розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Кон-
цепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури» від 06.12.2017 р. № 1009-р визначення 
даного поняття було скорочено та сформульовано як «сукупність об’єктів, які є стратегічно важливими для еконо-
міки й безпеки держави, суспільства, населення та порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво 
важливим національним інтересам України» [16].

Аналізуючи наукові підходи до визначення критичної інфраструктури, варто відзначити думку О. П. Єрмен-
чука [6], [8] який трактує даний предикат як систему надзвичайно важливих матеріальних та нематеріальних 
об’єктів національної інфраструктури, а також систему і активи, будь то фізичні або віртуальні, що забезпечують 
її стале функціонування, настільки життєво важливі для країни, що недієздатність, руйнація або пошкодження 
яких (наявними загрозами) може призвести до людських жертв і значних матеріальних збитків з найсерйозні-
шими негативними наслідками для життєдіяльності суспільства, соціально-економічного розвитку країни та наці-
ональної безпеки. Підтримуємо позицію Бірюкова Д. С., який акцентує увагу, що таке визначення є актуальним 
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виходячи з пріоритету надання функцій та послуг життєво необхідних для суспільства, людини та держави [1]. 
Однак, у наведеному теоретизуванні не наголошено на взаємозв’язку або взаємовпливі між окремими елемен-
тами критичної інфраструктури, саме ця особливість впливає на масштаб загальносистемних наслідків функ-
ціонування системи критичної інфраструктури. Нашу позицію підтримує і Чумаченко С. М., який наголошує, 
що «множинність елементів критичної інфраструктури об’єднана зв’язками різної природи і володіє загальною 
властивістю, відмінною від властивостей окремих елементів цієї сукупності» [23].

Більш розширене наукове обґрунтування терміну «критична інфраструктура» можемо віднайти у досліджен-
нях О. О. Верголяса, який розуміє його як «підприємства й установи (незалежно від форми власності) таких 
галузей, як енергетика, хімічна промисловість, транспорт, банки та фінанси, інформаційні технології, телекому-
нікації (електронні комунікації), продовольство, охорона здоров’я, комунальне господарство, що є стратегічно 
важливими для функціонування економіки та безпеки держави, суспільства, населення, виведення з ладу або 
руйнування яких може позначитися на національній безпеці й обороні, природному середовищі, призвести до 
значних матеріальних і фінансових збитків, людських жертв» [3]. Однак до спектру критичних галузей Бірюков 
Д. С. пропонує додати сукупність об’єктів, технологій, державних і наукових структур, порушення регламентної 
діяльності яких впливає на економічну, соціально-політичну, військову, екологічну безпеки [1]. 

Аналізуючи думки науковців, можна узагальнити головну особливість об’єктів критичної інфраструк-
тури – приналежність їх до національної інфраструктури, що є взаємопов’язаною системою державного управ-
ління та об’єктів інфраструктури, які забезпечують діяльність різних сфер функціонування держави її економіки 
та суспільства. Цю думку підтримує О. П. Єрменчук [6], наголошуючи, що критична інфраструктура формується 
на базі існуючих інфраструктур держави шляхом виділення в них життєво важливих для держави систем і акти-
вів, які визначені ст. 1 Закону України «Про основи національної безпеки України» [10]. Тому, можна стверджу-
вати, що при формуванні національного законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури його положення 
слід віднести до питань національної безпеки та оборони. 

Крапку у інституційній полеміці законодавчого врегулювання дефініції «критична інфраструктура» поста-
вив Президент України, підписавши Закон «Про критичну інфраструктуру», прийнятий Верховною Радою 
16.02.2021р. [9]. Визначення у новому нормативно-правовому акті є максимально простим: «критична інфра-
структура це – сукупність об’єктів критичної інфраструктури», а під об’єктами критичної інфраструктури зако-
нотворці розуміють «системи, їх частини та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки 
та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтере-
сам» [13]. Однак варто відзначити той факт, що український Закон подає зміст даного поняття у світлі технокра-
тичного підходу, що ставить у пріоритеті економіку, а це суперечить ст. 3 Конституції, де найвищою соціальною 
цінністю проголошується життя, здоров'я, честь і гідність, а також недоторканність і безпека людини. Проаналі-
зовані у статті теоретизування визначення критичної інфраструктури варто охарактеризувати фрагментарністю 
змістовного наповнення та не повним відображенням його сутнісних ознак. Відповідно семантичне структуру-
вання термінології яка стосується національної безпеки варто формулювати відповідно до антропоцентричного 
та гуманітарного підходів. Отже, варто акцентувати увагу на включенні до неї об’єктів, без яких або з порушен-
ням їх діяльності у державі можуть виникнути невідворотні негативні процеси у результаті яких буде завдано 
збитків громадянам, їх здоров’ю та життю та соціально-економічній ситуації. 

Аналіз наукових підходів учених а також урахування іноземного досвіду теоретизування дефініції «критична 
інфраструктура» дає підстави генерувати авторське бачення змістовного наповнення даного терміну що буде від-
повідати принципам системності, цілеспрямованості, множинності галузей та пріоритетної тріади людина-сус-
пільство-держава у відповідності до антропоцентричного аспекту. 

Так критичну інфраструктуру пропонуємо розуміти як множинність розташованих в межах території країни 
функціонально пов’язаних елементів національної інфраструктури чи їх частини у вигляді фізичних, організацій-
них інформаційно-комунікаційних структур (незалежно від форми власності), технологій, активів, засобів, сис-
тем, мереж, поставок, процесів та фахівців які ними управляють, які є вирішальними для забезпечення державою 
життєво важливих для суспільства функцій (здоров’я, захищеності, соціально-економічного благополуччя грома-
дян, забезпечення суверенітету та сталого розвитку країни) порушення функціонування, знищення, збій або дис-
функція у роботі яких матиме критичний вплив на здатність влади забезпечувати вказані функції та може спри-
чинити виникнення людських жертв, значних матеріальних та екологічних збитків, інших драматичних наслідків 
та призведе до суттєвого порушення національної безпеки й оборони. Як бачимо, дане формулювання дозволяє 
підкреслити приналежність критичної інфраструктури до національної інфраструктури, а надання її елементами 
життєво важливих послуг, свідчить про існування загроз виникнення кризових ситуацій.

Висновки. Серед найбільш істотних проблем вивчення питань державного регулювання захисту критич-
ної інфраструктури в Україні варто зазначити тривалу відсутність на загальнодержавному рівні затвердженого 
визначення її сутності та узгодженої системи захисту, реагування на випадок виникнення кризи та відповідної 
законодавчої бази, яка б визначала відповідальність та повноваження відповідних органів державної влади у цій 
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сфері. Окрім цього система законодавчих актів одночасно оперує термінами «критична інфраструктура» та «кри-
тично важливі об’єкти інфраструктури», що в окремих випадках викликає протиріччя та породжує інституційну 
невизначеність.

Варто відзначити приналежність критичної інфраструктури до складу національної інфраструктури, що 
робить її визначальною для функціонування суспільства, економіки та сталого розвитку держави в цілому. Аналіз 
відмінностей в різних країнах світу термінології «критична інфраструктура» дало підстави стверджувати про 
наявність пріоритетної тріади у структурі побудови змістовного наповнення дефініції «критична інфраструктура 
«людина-суспільство-держава», яка відображає надзвичайно важливі для забезпечення громадянської, суспільної 
та державної безпеки об’єкти національної інфраструктури. 
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