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Ідеологія як складова і чинник 
ефективності реалізації реформ в 

Україні 
 

Піпйя номгмймхдлля лджайделмп-
рі Укоаїлз гдоеава і пупнійщпрвм нмп-
ріилм ндодбуваырщ у пралі одсмок, 
які рмокаырщпя впіт прмоіл пупнійщлм-
гм езрря, в рмку фзпйі, могаліжауії і 
сулкуімлувалля нубйіфлмї вйагз, 
гдоеавлмгм упромы, дкмлмкікз, мпві-
рз, кдгзузлз ра іл.  

Як вігмкм, бугщ-якзи одсмока-
уіилзи номудп кає гва мплмвлі апндк-
рз – ігдмймгіфлзи і рдтлмймгіфлзи [1; 
74]. Поз ущмку, бджжандодфлзк є рвд-
огедлля ном рд, цм дсдкрзвліпрщ впіт 
одсмокауіилзт жкіл бджнмпдодглщм 
жайдезрщ віг ігдмймгії, яка їт 
мб’єглує. Тмку, ваейзвзк гйя  одайі-
жауії одсмок є взжлафдлля їт номвіг-
лмї ігдї, жкіпру мплмвлзт жапаг ра 
пноякмвалмпрі. Вігпурліпрщ ракмгм 
кмлпмйігуыфмгм фзллзка кмед пноз-
фзлзрз лдндодгбафувалі лапйігкз, які 
лд жавегз карзкурщ нмжзрзвлзи та-
оакрдо. Коік рмгм, жа кмейзвмпрі уп-
ніхлмгм номвдгдлля мкодкзт одсмок 
(в мкодкзт псдоат пупнійщлзт віглм-
пзл), жагайщлмї кдрз і жанйалмвалмгм 
оджуйщрару кмела лд гмпягрз, а упні-
тз карзкурщ рзкфапмвзи таоакрдо.   

Помвдгдлля одсмок нмродбує ла-
укмвм-кдрмгмймгіфлмгм мпкзпйдлля, 
жабджндфдлля ра пуномвмгедлля мпм-
бйзвм ла пуфаплмку роалпсмокауіи-
лмку драні омжвзрку гдоеавз і пупні-
йщпрва, кмйз вігбуваєрщпя жкіла роа-
гзуіилмї нмпррмрайіраолмї пвігмкмпрі 
ра урвдогедлля йібдоайщлзт уіллмп-
рди.  

Тмку, акруайщлзк є нмхук лмвзт 
нозлузнмвзт нігтмгів гм омжв’яжалля 
нмродб пщмгмгдлля і каибурлщмгм, 
пдодг якзт ваейзвд кіпуд нмпігає 
смокувалля лмвірлщмї ігдмймгії як 
кмлпмйігуыфмгм фзллзка їт одайіжа-
уії. Як вігмкм, жагайщлмпнозилярзк є 
нігтіг гм взжлафдлля ігдмймгії як 
пукунлмпрі пзпрдкарзжмвалзт ігди, 
нмгйягів, ндодкмлалщ цмгм пурлмпрі, 
жкіпру і пралу пупнійщлзт віглмпзл, 
хйятів їт нмгайщхмгм омжвзрку. Віг-
нмвіглм жгіиплдлля одсмок в мкод-
кзт псдоат пупнійщлмгм езрря унмв-
лмваедлзкз пуб’єкракз вігбуваєрщпя 
хйятмк упвігмкйдлля їт кдрз, жа-
вгалщ, смокувалля кмлуднруайщлзт 
мплмв уієї гіяйщлмпрі в кдеат одсмо-
кауіилзт жатмгів. Поз ущмку, ж ноа-
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вмвзт нмжзуіи, одсмокувалля вірфзж-
лялмї ноавмвмї пзпрдкз ра гдоеавлм-
гм уноавйілля каырщ бурз нозлузнз, 
жажлафдлі у Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
нмймедлля якмї каырщ лаивзцу 
ыозгзфлу пзйу.  

Бджукмвлм, номвдгдлля мкодкзт 
одсмок нмродбує мпмбйзвзт жапмбів, 
айд  одсмокувалля в уіймку кає ба-
жуварзпя ла ндвлзт нозлузнат, які їт 
мб’єглаырщ. Змкодка, пдодг лзт ракі. 

Вдотмвдлпрвм ноава як мплмвлзи 
нозлузн, якзи жакоінйдлм у праррі 8 
Кмлпрзрууії Укоаїлз. Дд, жмкодка, 
жажлафдлм: «В Укоаїлі взжлаєрщпя і 
гіє нозлузн вдотмвдлпрва ноава» і 
гайі кмлкодрзжмвалм: «Кмлпрзрууія 
Укоаїлз кає лаивзцу ыозгзфлу пз-
йу. Закмлз ра ілхі лмокарзвлм-
ноавмві акрз нозикаырщпя ла мплмві 
Кмлпрзрууії Укоаїлз і нмвзллі вігнм-
вігарз їи. Нмокз Кмлпрзрууії Укоаї-
лз є лмокакз ноякмї гії. Звдолдлля 
гм пугу гйя жатзпру кмлпрзрууіилзт 
ноав і пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла 
бджнмпдодглщм ла нігправі Кмлпрзру-
уії Укоаїлз гаоалруєрщпя». Дмроз-
калля ущмгм нозлузну жабджндфує  
гмкілувалля у пупнійщліи пвігмкмпрі 
ра гіяйщлмпрі могалів вйагз ігди ноа-
ва, гукаліжку ра пноавдгйзвмпрі. Коік 
рмгм, врійдлля ігдї вдотмвдлпрва ноа-
ва в езррі пупнійщпрва, гдоеавз нд-
одгбафає, цм ноз жагайщліи одгйакдл-
рауії пупнійщлзт віглмпзл жкіпр жакм-
лу, нігжакмллзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів жавегз кає вігнмвіга-
рз ігдї ноава. 

Закмлліпрщ як пупнійщлд явзцд 
мжлафає лд номпрм одайіжауіы взкмг 
ноава в мкодкзт кмлкодрлзт взнаг-
кат, уд – ігдя налувалля жакмлу у 
пупнійщлзт віглмпзлат, кдрмг жгіип-
лдлля гдоеавлмї вйагз. В ущмку вз-
нагку жакмлліпрщ ндодгбафає првм-
одлля гдоеавмы лдмбтіглзт жакмлм-
гавфзт акрів, кдталіжку їт одайіжауії 
ра вігнмвіглмгм кмлромйы жа їт одайі-
жауієы. Дмрозкалля нозлузну жа-
кмллмпрі в тмгі номвдгдлля одсмок 
нм пурі мжлафає гдкійщка апндкрів. 
Пдохмфдогмвм, номвдгдлля одсмокз 
в ріи фз ілхіи псдоі нмродбує омжом-
бкз кмлуднруайщлзт жапаг ра їт жа-

рвдогедлля ноавмвзк акрмк. Зажвз-
фаи, уд лмокарзвлм-ноавмвзи акр абм 
їт кмед бурз гдкійщка, які омжомбйя-
ырщпя унмвлмваедлзкз пуб’єкракз ра 
взжлафаырщ кдталіжк номвдгдлля 
одсмокз, в рмку фзпйі, мб’єкр одсмо-
кувалля, вігнмвігайщлзт пуб’єкрів, їт 
нмвлмваедлля і нмоягмк їт одайіжауії 
ра іл. Зкіпр жажлафдлмгм ноавмвмгм 
акру кає ужгмгеуварзпя і лд пундод-
фзрз нмймедлляк Кмлпрзрууії Укоа-
їлз ра оарзсікмвалзк кіелаомглзк 
гмгмвмоак. Тмбрм кає бурз гмрозка-
лм жкіпр кмлпрзрууіилмї жакмллмпрі. 
Ваейзвм ноз ущмку жвдолурз увагу 
ла смоку ра ыозгзфлу пзйу ракмгм 
акру. На еайщ, ноакрзка гдоеавмрвм-
одлля мпралліт фапів кає лднммгзлмкі 
взнагкз, кмйз одсмокувалля рзт фз 
ілхзт псдо пупнійщлзт віглмпзл вз-
жлафаєрщпя проардгіякз, улівдопайа-
кз, кмлуднуіякз ра іл. Поз ущмку, 
пуб’єкракз взгалля узт акрів є гдо-
еавлі могалі, айд жгіглм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз ра вігнмвіглмгм жакмлмгавпр-
ва, якд взжлафає ноавмрвмофі нмвлм-
ваедлля узт могалів, ракі акрз, тмфа 
їк і лд пундодфарщ, айд лд каырщ ыоз-
гзфлмї пзйз і лд є жагайщлмм-
бмв’яжкмвзкз гм взкмлалля. Пмйм-
едлля,  які вмлз кіпрярщ, каырщ од-
кмкдлгауіилзи, упралмвфзи таоакрдо. 
Тмку, одайіжауія номнмлмвалзт ракз-
кз акракз жкіл є номбйдкарзфлмы.  

Коік рмгм, як ноавзйм, одсмоку-
валля взкагає кмкнйдкплмгм нігтмгу, 
цм ндодгбафає ужгмгедлмпрі ноавмвм-
гм одгуйывалля. Тмбрм ноавмві акрз, 
які взжлафаырщ кдталіжк номвдгдлля 
агкіліпроарзвлмї, пугмвмї, ра іл. од-
смок нмвзллі лд пундодфзрз лд йзхд 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, айд і мгзл мг-
лмку. Така ужгмгедліпрщ, кмкнйдкп-
ліпрщ взжлафає дсдкрзвліпрщ одсмо-
кармопщкзт ноаглдлщ. 

Як нозлузн могаліжауії ра сулк-
уімлувалля пупнійщпрва ра гдоеавз, 
нозлузн жакмллмпрі мжлафає лдутз-
йщлд гмрозкалля впіка пуб’єкракз, 
унмвлмваедлзкз ла жгіиплдлля од-
смок, Кмлпрзрууії Укоаїлз ра фзллм-
гм жакмлмгавпрва, цм жабджндфуєрщпя 
жапмбакз гдоеавлмгм нозкупу. Коік 
рмгм, гмрозкалля нозлузну кмлпрз-
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рууіилмї жакмллмпрі ндодгбафає лдгм-
нуцдлля взнагків жвуедлля  жкіпру 
ноав і пвмбмг гомкагял в тмгі номвд-
гдлля одсмок. Цд таоакрдозжує вжа-
єкмвіглмпзлз кіе пупнійщпрвмк ра 
гдоеавмы, кіе могалакз гдоеавлмї 
вйагз і лапдйдлляк ра іл., ра взжлафає 
одезк пупнійщлм-нмйірзфлмгм езрря. 
В ущмку взнагку кмлпрзрууіила жа-
кмлліпрщ є ілпроукдлрмк одгуйывал-
ля пупнійщлзт віглмпзл нм жабджнд-
фдллы ноав і пвмбмг мпмбз хйятмк 
првмодлля пувмомгм одезку вігнмві-
глмпрі Кмлпрзрууії і жакмлак Укоаїлз 
гіи пуб’єкрів одсмокувалля пупнійщ-
лзт  віглмпзл, мпмбйзвм взцзт мога-
лів гдоеавлмї вйагз і нмпагмвзт мпіб, 
ла якзт нмкйагдлм мбмв’яжкз нм жа-
бджндфдллы ноав і пвмбмг йыгзлз ра 
їт гаоалріи (ф. 2 пр. 3 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз) . 

Пдодгукмвмы одайіжауії жажлафд-
лмгм є ракме лдутзйщлд взкмлалля 
нмймедлщ Срарди 6, 19 ра 68 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз, вігнмвіглм гм якзт 
могалз гдоеавлмї вйагз ра могалз 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, їт нмпагм-
ві мпмбз жмбмв'яжалі гіярз йзхд ла 
нігправі, в кдеат нмвлмваедлщ ра у 
пнмпіб, цм ндодгбафдлі Кмлпрзрууієы 
ра жакмлакз Укоаїлз. Коік рмгм, км-
едл жмбмв'яжалзи лдутзйщлм гмгдо-
еуварзпя Кмлпрзрууії Укоаїлз ра 
жакмлів Укоаїлз, лд нмпягарз ла ноа-
ва і пвмбмгз, фдпрщ і гігліпрщ ілхзт 
йыгди. 

У жв’яжку ж узк, лдмбтіглм ракме 
лагмймпзрз ла мбмв’яжкмвмку гмроз-
каллі нозлузну оівлмпрі впіт ндодг 
жакмлмк. Тмбрм, впі пуб’єкрз, які жагі-
ялі у номвдгдллі одсмок, лджайделм 
віг їт кіпуя у кдталіжкі гдоеавз нм-
взллі гмрозкуварзпя жакмлу в хзом-
кмку омжукіллі пймва ра гіярз в кд-
еат нмвлмваедлщ. Свавіййя у гіяйщ-
лмпрі нмпагмвзт мпіб лд гмнупкаєрщпя. 

Оглієы іж пкйагмвзт ігдмймгії 
одсмок ла пуфаплмку драні є вігнмві-
гліпрщ їт пурлмпрі ра жкіпру, а ракме 
нозилярзк Укоаїлмы кіелаомглзк 
жмбмв’яжалляк,  в рмку фзпйі Угмгз 
ном апмуіауіы кіе Укоаїлмы, ж мглієї 
прмомлз, ра Євомндипщкзк Смыжмк, 
Євомндипщкзк пніврмваозпрвмк ж 

армклмї длдогії і їтлікз гдоеавакз-
фйдлакз, ж ілхмї прмомлз (гайі – 
Угмга). Змкодка, у Рмжгійі І «ЗАГА-
ЛЬНІ ПРИНЦИПИ» Угмгз жажла-
фдлм: нмвага гм гдкмкоарзфлзт нозл-
узнів, ноав йыгзлз ра мплмвмнмйме-
лзт пвмбмг, гм нозлузну вдотмвдлпр-
ва ноава нмвзллі смокуварз мплмву 
влуроіхлщмї ра жмвліхлщмї нмйірзкз 
прмоіл угмгз і є мплмвлзкз дйдкдл-
ракз уієї Угмгз. Забджндфдлля нмвагз 
гм нозлузнів пувдодлірдру и рдозрм-
оіайщлмї уійіплмпрі, лднмоухлмпрі 
кмогмлів і лджайделмпрі, а ракме ном-
рзгія омжнмвпыгедллы жбомї капмвм-
гм жлзцдлля, нмв’яжалзт ж лды кард-
оіайів ра жапмбів їтлщмї гмправкз ра-
кме є мплмвлзкз дйдкдлракз уієї 
Угмгз. 

Коік рмгм, прмомлз Угмгз взжла-
ырщ, цм нозлузнз війщлмї озлкмвмї 
дкмлмкікз пралмвйярщ мплмву гйя 
їтліт віглмпзл. Вдотмвдлпрвм ноава, 
лайделд воягувалля, бмомрщба ж км-
оунуієы, бмомрщба ж оіжлзкз смока-
кз роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї 
жймфзллмпрі и рдомозжкмк, пнозялля 
праймку омжвзрку і дсдкрзвліи бага-
рмпрмомллмпрі є гмймвлзкз нозлуз-
накз гйя нмпзйдлля віглмпзл кіе 
Срмомлакз. 

В ущмку апндкрі ваорм ракме жга-
гарз ном птвайдлу Рмжнмоягедлляк 
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз Сроард-
гіы кмкулікауії у псдоі євомндипщкмї 
ілрдгоауії ла 2018—2021 омкз, гд вз-
жлафдлм її мплмвлі  нозлузнз:  

рмфліпрщ, гмпрмвіоліпрщ, лагіи-
ліпрщ, пвмєфапліпрщ ра нубйіфліпрщ 
ілсмокауії ж нзралщ євомндипщкмї 
ілрдгоауії. Така ілсмокауія кає бурз 
гмпрунлмы, жомжукіймы, мтмнйыварз 
яклаибійщху кійщкіпрщ псдо ра вмг-
лмфап нодгкдрлмы і гдрайщлмы, анд-
йыварз гм нмродб ра ілрдодпів гомка-
гялзла; дсдкрзвліпрщ ра номжмоіпрщ 
взкмозпралля сілалпмвзт ра йыгпщ-
кзт одпуопів; хзомкзи гіаймг і гзп-
купії ж оіжлзкз кмйакз гомкагпщкмпрі 
цмгм акруайщлзт нзралщ гдоеавлмї 
нмйірзкз у псдоі євомндипщкмї ілрдг-
оауії; вжаєкмгія удлроайщлзт і кіпуд-
взт могалів взкмлавфмї вйагз, кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля ра мплмвлзт 
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пупнійщлзт кдгіармолзт ілпрзрурів — 
гомкагпщкзт могаліжауії, дкпндорлмгм 
пдодгмвзца, жапмбів капмвмї ілсмо-
кауії, ноауівлзків мпвірлщмї ра лаукм-
вмї псдоз, упралмв, гіяйщліпрщ якзт 
нмв’яжала ж ілсмокувалляк лапдйдл-
ля (бібйімрдкз, кйубз, удлроз) ра які 
жгарлі нмхзоыварз в пупнійщпрві 
жлалля ном євомндипщку ілрдгоауіы; 
нмгйзбйдлля пнівноауі ж ілпрзрууія-
кз ЄС ра гдоеав — фйдлів ЄС прмпм-
влм ілсмокувалля лапдйдлля ном 
євомілрдгоауіилі номудпз [2]. 

Вігнмвіглм, мкоік жгагалзт взцд 
нозлузнів, мкодкм пйіг жунзлзрзпя 
ла ракзт пкйагмвзт ігдмймгії пуфап-
лзт одсмок як нмвага ноав йыгзлз 
ра мплмвмнмймелзт пвмбмг ра лайде-
лд уоягувалля(good  governance). 

Пмвага гм ноав йыгзлз ра мплм-
вмнмймелзт пвмбмг ндохмфдогмвм 
жабджндфуєрщпя пурліпры і жкіпрмк 
жакмлмгавпрва, кіелаомглзт жм-
бмв’яжалщ ра Кмлпрзрууії гдоеавз, 
жгіглм ж нмймедллякз якзт вігбува-
єрщпя одсмокувалля пупнійщлзт віг-
лмпзл. У Кмлпрзрууії Укоаїлз ноа-
вак і пвмбмгак йыгзлз і гомкагялз-
ла нозпвяфдлм мкодкзи омжгій. Віг-
нмвіглм гм Срарди 21 ра 22, упі йыгз 
є війщлі і оівлі у пвмїи гіглмпрі ра 
ноават. Поава і пвмбмгз йыгзлз є 
лдвігфуеувалзкз ра лднмоухлзкз. 
Кмлпрзрууіилі ноава і пвмбмгз гаоал-
руырщпя і лд кмеурщ бурз пкапмвалі. 
Поз нозиляррі лмвзт жакмлів абм 
влдпдллі жкіл гм фзллзт жакмлів лд 
гмнупкаєрщпя жвуедлля жкіпру ра мб-
пягу іплуыфзт ноав і пвмбмг. Такзк 
фзлмк, жкіпр номнмлмвалзт одсмока-
кз жкіл лд нмвзлдл жвуеуварз фз 
пкапмвуварз кмлпрзрууіилі ноава і 
пвмбмгз, а лавнакз првмоыварз гмга-
ркмві гієві кдталіжкз гйя їт одайіжауії 
ра жабджндфдлля. Бугщ-якд мбкдедлля 
гдоеавлмы вйагмы ноав кає бурз 
фіркм ыозгзфлм жакоінйдлзк, вігнм-
вігарз нмймедлляк Кмлпрзрууії ра 
бурз мбґоулрмвалзк. 

Тдокіл "уоягувалля" мжлафає: 
номудп нозилярря оіхдлщ ра номудп 
якзк уд оіхдлля вномвагеуєрщпя 
(ікнйдкдлруєрщпя) абм лд вномвагеу-
єрщпя (лд ікнйдкдлруєрщпя). Уоягу-

валля кмед бурз везвалд у гдкійщ-
кмт кмлрдкпрат, жмкодка, кмонмоарзв-
лд уоягувалля, кіелаомглд уоягу-
валля, лауімлайщлд уоягувалля, кіп-
удвд уоягувалля. Найделд уоягувал-
ля кає віпік мплмвлзт таоакрдозпрзк. 
Нзкз є уфапрщ, моієлрауія ла кмлпдл-
пуп, вігнмвігайщліпрщ (нігжвірліпрщ), 
номжмоіпрщ, лайделд одагувалля, дсд-
крзвліпрщ ра оджуйщрарзвліпрщ, оів-
ліпрщ ра воатувалля ілрдодпів і вігнм-
вігліпрщ нозлузну вдотмвдлпрва ноа-
ва. Вмлм жапвігфує, цм кмоунуія є 
кілікіжмвалмы, нмгйягз кдлхмпрі 
воатмвалм ра гмймпз лаибійщх лджа-
тзцдлзт вдопрв пупнійщпрва нмфурм 
ноз нозиляррі оіхдлщ. Вмлм ракме є 
вігнмвіглзк гм іплуыфзт ра каибур-
літ нмродб пупнійщпрва [3]. 

Ці таоакрдозпрзкз взжлафдлі 
―Помгоакмы омжвзрку ООН‖ (гайі –
 ПРООН). Змкодка, уфапрь мжлафає, 
цм гомкагялз каырщ ноавм гмймпу. 
Уфапрщ кмед бурз як бджнмпдодг-
лщмы, рак і мнмпдодгкмвалмы фдодж 
йдгірзкіжмвалі нмпдодглзущкі ілпрз-
рууії ра нодгправлзків. Вдотмвдлпрвм 
ноава жабджндфуєрщпя фдодж ноавмву 
пзпрдку, яка нмвзлла бурз пноавдг-
йзвмы і гіярз мглакмвм гйя впіт, мпм-
бйзвм прмпмвлм ноав йыгзлз. Помжм-
оіпрь – уд пвмбмга ілсмокауії, її  
нмвлмра  і  гмпрунліпрщ гйя впіт, трм в 
ліи жауікавйдлзи. Вігнмвігайьліпрь як 
взкмга гм пуб’єкрів уоягувалля пйу-
езрз упік фйдлак пупнійщпрва. Ооіє-
лрауія ла кмлпдлпуп  ндодгбафає гм-
розкалля байалпу ілрдодпів гйя гмпя-
глдлля хзомкмгм кмлпдлпупу ж ймка-
йщлзт і жагайщлзт нзралщ ра номуд-
гуо, пноавдгйзвіпрщ як воатувалля 
ілрдодпів кмелмгм фйдла пупнійщпрва 
ноз нозиляррі оіхдлщ. Есдкрзвліпрь 
ра оджуйьрарзвліпрь – какпзкайщлм 
дсдкрзвлд взкмозпралля одпуопів 
гйя жагмвмйдлля нмродб гомкагял. 
Пігжвірліпрь – уояг, нозварлзи біж-
лдп ра проукруоз гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва нігжвірлі гомкагпщкмпрі 
ра ілпрзрууіилзк лмпіяк ноав. І ла-
паккілдущ – проардгіфлд бафдлля – 
йігдоз ра гомкагпщкіпрщ каырщ гмвгм-
рдокілмву ндопндкрзву цмгм «лайд-
елмгм уоягувалля», і йыгпщкмгм омж-
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взрку, а ракме фіркм уявйяырщ пмбі уі 
жатмгз, лдмбтіглі гйя їт одайіжауії [4]. 
Дмрозкалля узт таоакрдозпрзк ла-
йделмгм уоягувалля в тмгі номвд-
гдлля одсмок у нігпукку жабджндфзрщ 
гмпяглдлля кдрз їт номвдгдлля.  

Поз ущмку пйіг лагмймпзрз, цм 
лайделд уоягувалля уд ігдай, якзи 
пкйаглм гмпягрз у впіи имгм нмвлмрі. 
Лзхд гдкійщка коаїл ра пупнійщпрв 
лабйзжзйзпщ у гмпяглдллі нмвлмрз 
лайделмгм уоягувалля. Помрд, ж кд-
рмы жабджндфдлля розваыфмгм (прабі-
йщлмгм) йыгпщкмгм омжвзрку, нмроіб-
лм гмкйагарз жупзйщ гйя гмпяглдлля 
ігдайу, имгм номвагедлля в одайщ-
ліпрщ [5]. 

Рдайіжауія одсмок нмродбує кмл-
пмйігауії жупзйщ упіт унмвлмваедлзт 
пуб’єкрів, в рмку фзпйі могалів нубйі-
флмї вйагз, ілпрзрурів гомкагялпщкм-
гм пупнійщпрва, кіелаомглзт могалі-
жауіи, жапмбів капмвмї ілсмокауії ра 
іл. Снійщла пнівноауя пноякмвала ла 
гмпяглдлля єгзлмї кдрз кмед бурз 
дсдкрзвлмы йзхд жа укмвз урвдо-
гедлля в укоаїлпщкмку пупнійщпрві їт 
пвігмкмї нігрозккз, жауікавйдлля у 
првмодллі пноавдгйзвмгм, гдкмкоарз-
флмгм, упніхлмгм пупнійщпрва, гд ноа-
ва ра пвмбмгз йыгзлз гаоалрмвалі, 
гмрозкалм нозлузну лдгзпкозкіла-
уії, гіяйщліпрщ гдоеавз лабуває пмуі-
айщлмгм жкіпру, вйага нігжвірла ра 
нігкмлромйщла, вігбуваєрщпя омжвзрмк 
дкмлмкікз рмцм. 

Супнійщла нігрозкка абм йдгірз-
кліпрщ одсмок взкагає номвдгдлля 
пзпрдклзт гіи в ланоякку урвдо-
гедлля в пупнійщліи пвігмкмпрі омжу-
кілля гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі 
влуроіхліт одсмок в Укоаїлі, як ра-
кзт, цм  взжлафаырщ каибурлє гдо-
еавз ра кмелмгм гомкагялзла. Такд 
жавгалля гмпягаєрщпя хйятмк нігвз-
цдлля оівля нмілсмокмвалмпрі хз-
омкзт вдопрв лапдйдлля ном кмейз-
вмпрі ра ндопндкрзвз, які взлзклурщ в 
оджуйщрарі їт номвдгдлля, в рмку фзп-
йі, і у жв’яжку іж нігнзпалляк Угмгз 
ном апмуіауіы. 

Ваейзвмы пкйагмвмы ігдмймгії 
одсмок є ракме жабджндфдлля кмлр-
омйы ж бмку гомкагпщкмпрі жа гіяйщ-

ліпры могалів вйагз, а ракме вігкоз-
ріпры ра номжмоіпры мнозйыглдлля ра 
гмпрунлмпрі гйя кмелмгм ілсмокауії 
ном їт гіяйщліпрщ. Ваейзвзк в галм-
ку кмлрдкпрі є жкіпрмвлд ланмвлдлля 
ноавмвмгм пвірмгйягу. Бдоуфз жа мп-
лмву нмймедлля пр. 3 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, а пакд рд, цм ноава і пвмбм-
гз йыгзлз ра їт гаоалрії взжлафаырщ 
жкіпр і пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдо-
еавз, цм гдоеава вігнмвігає ндодг 
йыгзлмы жа пвмы гіяйщліпрщ, имгм 
кмгдоліжауія нмйягає в урмфлдллі 
нозжлафдлля жавгалля гдоеавз цмгм  
жагмвмйдлля нмродб пупнійщпрва і 
кмелмгм гомкагялзла. Йгдрщпя ном 
ігды гдудлроайіжауії гдоеавлмї вйа-
гз, жаномвагедлля наорлдопщкзт віг-
лмпзл ж ілхзкз ілпрзруракз гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва. Зажлафдлд 
нмродбує ікнйдкдлрауії рдмоії пдовіп-
лмї гдоеавз, мглзк іж жавгалщ якмї є 
лагалля нмпйуг.  

Коік рмгм, пйіг жажлафзрз, цм 
ігдмймгіфлзк фзллзкмк номвдгдлля 
ноавмвмї ра нмв’яжалмї ж лды лзжкз 
ілхзт одсмок є смокувалля лауім-
лайщлмї ігдї. Поз ущмку пйіг жажлафз-
рз, цм як ноавмва, рак і нмйірзфла 
ігдмймгія пноавйяырщ бджнмпдодгліи 
внйзв ла смокувалля ноавмвмгм пві-
рмгйягу гомкагял як смокз ноавмвмї 
пвігмкмпрі, ланмвлыыфз жкіпр.  

Супнійщлм-нмйірзфлі, у рмку фзп-
йі и кіелаомглі, укмвз омжвзрку 
Укоаїлз в іпрмозфлмку кмлрдкпрі 
пвігфарщ ном нмпріилзи оут у ущмку 
ланоякі. На  пуфаплмку драні игдрщпя 
ном її урвдогедлля  ра лагалля таоа-
крдоу мб’єглуыфмї, кмлпмйігуыфмї  
гдоеавлмї ігдї, яка мвмймгійа б пві-
гмкіпры лаомгу. Скйагмвмы ноавмвм-
гм пвірмгйягу пуфаплмгм укоаїлуя кає 
бурз пакмупвігмкйдлля пдбд як фап-
рзлз лауії, цм іплує в кдеат лджайд-
елмї гдоеавз, яка бугує пвмє пщмгм-
гдлля і каибурлє ла іпрмозфлм ндод-
віодлзт уіллмпрят ра ж уоатувалляк 
євомндипщкзт уіллмпрди ра кіелаом-
глзт пралгаорів. Такзк фзлмк  лауі-
млайщла ігдя фдодж пвігмкіпрщ 
пуб’єкра прає пкйагмвмы имгм ноавм-
вмгм пвірмгйягу, жгіиплыыфз уілліп-
лзи внйзв ла номудпз ноавмрвмофмпрі 
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и ноавмодайіжауії, а в нігпукку – угм-
пкмлайдлля ноавмнмоягку як кдрз 
ноавмвмї одсмокз. 

Оглмфаплд номвдгдлля одсмок 
мкодкзт псдо гдоеавлмгм йагу нм-
родбує пкммогзлмвалзт гіи, цм кмед 
бурз жабджндфдлд хйятмк кмлромйы 
жа пвмєфапліпры взкмлалля мкодкзт 
дранів ра кмлірмозлгу вномвагедлля 
одсмокауіилзт жатмгів. Змкодка, у 
2014 омуі Поджзгдлр Укоаїлз П. Пм-
омхдлкм нодгправзв пвіи нйал од-
смок Укоаїлз ніг лажвмы "Сроардгія-
2020". Цд нмлаг 60 одсмок ра 
пндуіайщлзт номгоак, які жаномваг-
еуырщпя мглмфаплм. Дйя жабджндфдл-
ля нмйірзфлмгм кмлпдлпупу у номудпі 
номвдгдлля одсмок првмодла Науім-
лайщла оага одсмок, яка пкйагаєрщпя 
ж нодгправлзків впіт жауікавйдлзт 
прмоіл ра є каигалфзкмк гйя нмхуку 
кмлпдлпупу і нозилярря оіхдлщ. Оп-

лмвлзкз жавгаллякз Науімлайщлмї 
оагз одсмок є взжлафдлля ноімоз-
рдрів одсмок, кммогзлауія гіи іж од-
смокувалля, кмлірмозлг одайіжауії ра 
гмпяглдлля уійди одсмок. Ріхдлля 
Науімлайщлмї оагз одсмок нозика-
ырщпя жа укмвз кмлпдлпупу впіт уфап-
лзків, цм жабджндфує ужгмгедліпрщ 
нмжзуіи у номудпі одсмок. 

Такзк фзлмк, дсдкрзвла одайіжа-
уія жанйалмвалзт в Укоаїлі одсмок 
пупнійщлмгм йагу ндодгбафає смоку-
валля ра урвдогедлля вігнмвіглмї 
ігдмймгії, пкйагмвзкз якмї є ракі 
нозлузнз: вдотмвдлпрвм ноава ра 
жакмлліпрщ, вігнмвігліпрщ кіелаомг-
лзк жмбмв’яжалляк, нмвага гм ноав 
йыгзлз ра мплмвмнмймелзт пвмбмг, 
жабджндфдлля лайделмгм уоягувалля, 
кмлромйщмвалмпрі ра кмлірмозлгу як 
ндодгукмвз їт пвмєфаплмпрі ра якмпрі, 
йдгірзкліпрщ ра іл. 
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Паотмкдлкм Н. М. Ігдмймгія як пкйагмва і фзллзк дсдкрзвлмпрі одайіжауії од-
смок в Укоаїлі 

Взжлафдлм нмлярря ра пкйагмві ігдмймгії одсмок, пдодг якзт нозлузнз вдотмвдл-
прва ноава ра жакмлліпрщ, вігнмвігліпрщ кіелаомглзк жмбмв’яжалляк, нмвага гм ноав 
йыгзлз ра мплмвмнмймелзт пвмбмг, жабджндфдлля лайделмгм уоягувалля, йдгірзк-
лмпрі, кмлромйщмвалмпрі ра кмлірмозлгу. Помалайіжмвалм жкіпр кмелмгм нозлузну. 
Нагмймхдлм ла взжлафайщлмку жлафдллі ігдмймгіфлзт жапаг як кмлпмйігуыфмгм фзл-
лзка, ндодгукмвз пвмєфаплмпрі, якмпрі ра дсдкрзвлмпрі одайіжауії одсмок пупнійщлмгм 
йагу. 

Кйыфмві пймва: ігдмймгія, одсмокз, кмлпмйігауія, нозлузнз, одайіжауія. 
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Паотмкдлкм Н. Н. Игдмймгзя как пмправйяыцая з сакрмо одайзжаузз од-
смок в Укоазлд 

Ссмокуйзомвалм нмлярзд з пмправйяыцзд згдмймгзз одсмок, подгз кмрмошт 
нозлузнш вдотмвдлпрва ноава з жакмллмпрз, пммрвдрпрвзд кдегулаомглшк мбяжа-
рдйщпрвак, уваедлзд к ноавак фдймвдка з мплмвмнмйагаыцзк пвмбмгак, мбдпндфдлзд 
пммрвдрпрвуыцдгм уноавйдлзя, кмлромйзомваллмпрз з кмлзрмозлга. Помалайзжзом-
валм пмгдоеалзд каегмгм нозлузна. Акудлрзомвалм ла мнодгдйяыцдк жлафдлзз 
згдмймгзфдпкзт мплмв как кмлпмйзгзоуыцдгм сакрмоа, нодгнмпшйкз пвмдводкдллм-
прз, кафдпрва з  йдгзрзклмпрз одайзжаузз одсмок мбцдпрвдллмгм промя. 

Кйыфдвшд пймва: згдмймгзя, одсмокш, кмлпмйзгаузя, нозлузнш, одайзжаузя. 

 

 

Parkhomenko N. The ideology as a component and efficiency factor of realization 
of the reforms in Ukraine 

The term and components of reform’s ideology were defined. Among the components 
there are principles of the rule of the law and legality, compliance with the international 
obligations, respect of human rights and main freedoms, provision of good governance, 
legitimacy, controllability and monitoring. The concept of the every principle was ana-
lyzed. The paramount importance of reform’s ideological bases were noticed as consolidat-
ing factor, precondition of timeliness, quality and effectiveness of reform’s realization.  

Key words: ideology, reforms, consolidation, principles, realization.  

 

 

 

 

 


